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Sverige –Skåne
• Vinnova rapport 2015
• Sverige 8e plats EU-länder
• Skåne 3e plats i Sverige
Lunds universitet och ESS i topp (mängd medel
som beviljats)
Hur gagnar Horisont 2020 Skåne och våra kommuner?

SSH i Horisont 2020
• Tvärvetenskaplig forskning
• FP7, tema 8: Socio-economic sciences & humanities
• Horisont 2020: inte fristående utan integrerat,
genomgående i hela H2020
”social sciences and humanities research will be fully integrated
into each of the priorities of Horizon 2020 and each of its
objectives … So that SHH can make a contribution whereever
they are needed” (Framework Regulation).

• Sammanföra SSH och STEM i FoI
• SSH experter och flaggning

SSH flaggning
• EC Participant Portal (SSH relevant topics
sk. ”flaggning”):
TOPICS DEDICATED TO SSH RESEARCH
- issues are framed mainly from an SSH perspective
- most project partners come from SSH disciplines
TOPICS WITH A SIGNIFICANT SSH COMPONENT
- SSH expertise is an integral, though not exclusive, part of the
research design of topics
- solutions to the problem are to be generated by integrating
knowledge stemming from both SSH disciplines and non-SSH
disciplines such as natural sciences, medicine, engineering and
technology

Samhälleliga utmaningar
Denna del fokuserar på de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av
världen står inför. För att ta sig an utmaningarna kommer det i många fall att
krävas tvärvetenskapliga samarbeten som inkluderar samhällsvetenskap och
humaniora. Sju utmaningsområden pekas ut:

1. Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande
2. Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, marinmaritim- samt insjöforskning och bioekonomi
3. Säker ren och effektiv energi
4. Smarta, gröna och integrerade transporter
5. Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror
6. Europa i en föränderlig värld – inkluderande, innovativa och
reflekterande samhällen.
7. Säkra samhällen – säkerställa frihet och trygghet for Europa och
dess medborgare.

Länkar och mer information
• EU-kommissionen:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/socialsciences-humanities
• Participant portal – SSH möjligheter (flagg):
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opp
ortunities/h2020/ftags/ssh.html#c,topics=flags/s/SSH/1/1&+callSta
tus/asc
• Rapport 2014, integration SSH:
https://ec.europa.eu/research/socialsciences/pdf/other_pubs/integration_ssh_h2020.pdf
• Net4society rapport:
http://www.net4society.eu/_img/article/Opportunities%20Docum
ent%20for%20SSH_01.12.2015.pdf
• Cordis Open data
https://open-data.europa.eu/en/data/dataset/cordish2020projects-under-horizon-2020-2014-2020

