7РП – Специфична програма „СЪТРУДНИЧЕСТВО” - Тематичен приоритет
“Социално-икономически и хуманитарни науки”

http://7fp.mon.bg/page.php?category=355

1. Цел на програма „СЪТРУДНИЧЕСТВО”
Специфична програма „СЪТРУДНИЧЕСТВО” има за основна цел постигането на
устойчиво развитие на европейската икономика, базирана на знанието. Специално
внимание се отделя на ефективната координация между тематичните приоритети.
Програмата подкрепя всякакви форми на интердисциплинарни научни дейности,
осъществявани от различни научноизследователски организации в транснационално
сътрудничество. Тя има за цел да се извлекат и обединят водещите позиции в
ключовите научни и технологични области.
Бюджетът на програма „Сътрудничество” е 32 413 млн. евро. Той е предназначен за
подкрепа на сътрудничеството между университетите, индустрията, изследователските
центрове и публичните органи в страните-членки на ЕС и между ЕС и трети страни.
2. Информация за специфична програма „СЪТРУДНИЧЕСТВО”
Програма „Сътрудничество” е разделена в 10 отделни тематични направления. Всяко
едно от тях има оперативна автономност, но цели поддържането на кохезия в
програмата и допуска осъществяването на съвместни дейности например чрез
съвместни конкурсни предложения.
Десетте тематични направления отразяват най-значимите области на познанието и
технологията, където изследователските върхови постижения са особено важни за
подобряване способността на Европа да се пребори с бъдещите социални,
икономически, здравни, екологични и индустриални предизвикателства. Тези десет
тематични направления са следните:

 Здраве (Health )
 Храни, рибовъдство, аграрни науки и биотехнологии (Food,
Agriculture and Fisheries, Biotechnology)
 Информационни и комуникационни техонологии (Information &
communication technologies)
 Нано науки, нано технологии, материали и нови производствени
технологии (Nanosciences, nanotechnologies, materials & new production
technologies)
 Енергетика (Energy)
 Околна среда (включително промени в климата) Environment
(including Climate Change)
 Транспорт (включително аеронавтика) Transport (including
aeronautics)
 Социално-икономически и хуманитарни науки (Socio-economic
Sciences and the Humanities)
 Космос (Space)
 Сигурност (Security)
Повече информация е налична на страницата на CORDIS:
http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/.

Тематичен приоритет “СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ И ХУМАНИТАРНИ
НАУКИ”

1. Цел на тематичен приоритет „Социално-икономически и хуманитарни
науки” (SSH)
 Финансирането на “Социално-икономическите и хуманитарните науки” има
за цел да допринесе за по-задълбочено и взаимно осъзнаване на
комплексните

и

взаимосвързани

обществено-икономически

предизвикателства, пред които Европа е изправена, като икономическия
растеж,

заетостта

и

конкурентноспособността,

социалната

кохезия,

обществените, културните и образователните предизвикателствата в един
разширен

ЕС,

устойчивостта,

екологичните

предизвикателства,

демографските промени, миграцията и интеграцията, качеството на живот и
глобалната взаимозависимост.
2. Какви дейности се финансират?
Ударение се поставя върху следните области:
Растеж, заетост и конкурентоспособност на общество, базирано на знанието
Обвързване на икономически, обществени и екологични цели в една
европейска перспектива
Основни тенденции в обществото и последиците, които произтичат от тях
Европа на глобалната сцена (миграция, бедност, престъпност и конфликти)
Гражданинът в Европейския съюз
Социалноикономически и научни индикатори
Форсайт изследвания – разпространение на нови знания, еволюция на
научните системи и прогнозиране на бъдещото развитие
3. Бюджет на тематично направление „Социално-икономически и
хуманитарни науки”
 Над 610 млн. евро са предвидени за финансиране на това тематично
направление за периода на 7РП (2007-2013 г).

4. Предходни релевантни европейски изследвания

 Citizenship, democracy and new forms of governance
 Science and Technology Foresight
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