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1. H2020 teminės srities „Įtrauki, inovatyvi
ir reflektyvi visuomenė“ pagrindai



H2020 STRUKTŪRA



H2020 „ĮTRAUKI, INOVATYVI IR REFLEKTYVI VISUOMENĖ“

 Aiškesnio suvokimo apie Europos bendrystę formavimas.

 Siūlyti sprendimus ir remti įtraukią, novatorišką ir mąstančią Europos visuomenę, vykstant 
precedento neturintiems pokyčiams ir stiprėjant pasaulio regionų tarpusavio sąveikai.

 Programa skirta remti socialinių ir humanitarinių mokslų mokslinius tyrimus.

Šio socialinio iššūkio tikslai yra:



H2020 „ĮTRAUKI, INOVATYVI IR REFLEKTYVI VISUOMENĖ“ KVIETIMAI

Kvietimų biudžetas – trims tematikoms

MIGRATION
€29 mln. 

TRANSFORMAT
IONS €83 mln. 

GOVERNANCE 
€66 mln. 



H2020 „ĮTRAUKI, INOVATYVI IR REFLEKTYVI VISUOMENĖ“ KVIETIMAI

 H2020 „Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė“ kvietmai apima tris visuomenės iššūkius: 
MIGRATION, TRANSFORMATIONS ir GOVERNANCE.

 Šiuo metu atviri 23 kvietimai teikti paraiškas: 4 MIGRATION, 11 TRANSFORMATION, 8 
GOVERNANCE

 Paraiškas galima teikti iki š.m. kovo 12 d. 17 val. Briuselio laiku.

 Kvietimo biudžetas – numatytas kvietime, jeigu nenurodyta – neribojamas.

 Trukmė – numatyta kvietime, jeigu nenurodyta - neribojama (dažniausiai 3-4 metai).

 Vertinama pagal šiuos kriterijus : (1) aukštą mokslinių tyrimų kokybę (angl. Excellence), (2) 
mokslinio tyrimo rezultatų poveikį (angl. Impact)  ir (3) projekto įgyvendinimo kokybę (angl.
Implementation). Kiekvienas kriterijus vertinamas nuo 0 iki 5.

Ką turime žinoti?

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047995;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState


H2020 „ĮTRAUKI, INOVATYVI IR REFLEKTYVI VISUOMENĖ“ KVIETIMAI

 Perskaitykite 2018–2020 m. darbo programą
- pasižymėkite svarbius aspektus
- pasitikrinkite ar esate tinkamas pareiškėjas

 Atminkite, kad paraiška vertinama pagal tris kriterijus (ne tik mokslinių tyrimų kokybę).

 Maksimalus sklaidos planas (būkite konkretūs).

 Parenkite tokią paraišką, kuri būtų aiškiai suprantama  vertintojui, net jeigu jis kitos srities.

 Kokia ES papildoma nauda iš projekto?

 Socialinis poveikis - Impact (kokio poveikio tikimasi Darbo programoje?)

Kaip parašyti paraišką?

https://www.lmt.lt/lt/doclib/ohvnqwtsyz3f5x63d5bpy3e9tbjdp8yc


H2020 DALYVAVIMO IR FINANSAVIMO SĄLYGOS



H2020 DALYVAVIMO IR FINANSAVIMO SĄLYGOS

 Aukščiau išvardintųjų derinys
 Pavyzdžiui: TRANSFORMATIONS-22-2020
 Sudaro dvi dalys: RIA ir CSA
 NEBANDYTI atitikti abiejų kriterijų
 Pasirinkite vieną arba kitą

Dual actions



H2020 DALYVAVIMO IR FINANSAVIMO SĄLYGOS

 Kvietimo kodas nurodo:
 kas finansuojama,
 kompensavimo norma,
 konkretūs vertinimo kriterijai norint gauti finansavimą,
 supaprastintas išlaidų formas, tokias kaip vienkartinės išmokos.

 Įtakoja minimalų partnerių, kurių reikia pasiūlyme, skaičių.

 Naujas vienkartinės išmokos modelis (angl. lump sum) Innovation action (žymima „IA-LS“)
 MIGRATION-04-2020
 Paraiškos teikimo momentu detalesnė sąmata
 Nereikia pildyti finansinių ataskaitų
 Apmokėjimas atliekamas įgyvendinus užsibrėžtą tikslą (Work Package - WP)

 Detalus kvietimo rūšių aprašymas yra 2018-2020 darbo programos General Annexes.

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-ga_en.pdf


2. MIGRATION KVIETIMAI



MIGRATION – 2020 BIUDŽETAS



MIGRATION KVIETIMAI

Įtraukios ir inovatyvios integracijos praktikos migrantams vietos bendruomenėse

 RIA/IA-LS: 9 mln Eur. – 3 projektai po 3 mln. Eur (Dual Action).

 Objektas – migrantų teisių ir prieigos prie socialinių paslaugų tyrimas priimančiose šalyse. 

 Socialinės inovacijos ir verslumas diasporos bendruomenėse ir vietinės civilinės bendruomenės 
iniciatyvos.

 Partnerių iš trečiųjų šalių įtraukimas, gali padėti atskleisti Europos šalių skirtingumą.

 RIA/IA-LS:
Funding & Tenders Portal
Model Grant Agreement for Lump Sums
EK trumpas mokomasis video

MIGRATION-04-2020

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/lumpsum/h2020-mga-lumpsum-pilot-multi_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/lumpsum/h2020-mga-lumpsum-pilot-multi_en.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VTSy8T2_yHg&feature=youtu.be


MIGRATION KVIETIMAI

Integracijos iššūkių migrantų vaikams nustatytmas ir įveikimas

 IA: 9 mln Eur – 3 projektai po 3 mln. Eur.

 Vietinės mokyklos, mokymų programos ir organizacijos, dirbančios su vaikais. Formalus ir neformalus 
ugdymas.

 Projektai turėtų remtis jau egzistuojančiais įrodymais (įskaitant MIGRATION-06-2018 kvietimo rezultatus). 

 Dėmesys turėtų būti skirtas egzistuojantiems mokymo centrams Europoje, kurie turi reikšmingą skaičių 
migrantų vaikų. Šių mokymo centrų pasiekimų vidurkis turėtų būti didesnis už nacionalinį vidurkį.

 Turėtų būti vadovaujamasi JT Konvencijos 12 straipsniu dėl vaikų teisių.

 Tyrimo duomenys turėtų būti parengti tokie, kad jais galėtų pasinaudoti skirtingose aplinkose, atsižvelgiant 
į vietinį ir regioninį poreikį.

MIGRATION-05-2018-2020



MIGRATION KVIETIMAI

Naratyvai migracijoje ir jų įtaka: praeitis ir ateitis

 RIA: 9 mln Eur – 3 projektai po 3 mln. Eur.

 Suprasti ir paaiškinti naratyvų priežastis ir pasėkmes.

 Identifikuoti kiekvieno naudos gavėjo (politikai, pilietinės visuomenė, gyventojai ir t.t.) atsakomybę.

 Turėtų atskleisti migracijos naratyvų dinamiką, vystymąsi vietiniu, nacionaliniu ir ES lygiu.

 Inovatyvūs ir eksperimentiniai tyrimo metodai skatinami.

MIGRATION-09-2020



MIGRATION KVIETIMAI

Tvarios integracijos visuomenėje praktikos naujai atvykusiems migrantams

 CSA: 2 mln Eur – 1 projektas.

 Kritiškai įvertinti fragmentuotus darbus, atliktus nuo 2014 m.

 Įvertinti praktikos rūšis, kurių imamasi sprendžiant integracijos iššūkius.

 Plėtoti on-line platformą.

 Identifikuoti, sekti ir (arba) susiieti ES projektus, finansuotus iš H2020, AMIF, Europos socialinio fondo ir
Erasmus+

MIGRATION-10-2020



2. TRANSFORMATIONS KVIETIMAI



TRANSFORMATIONS 2020 BIUDŽETAS



TRANSFORMATIONS KVIETIMAI

Skaitmeninio turto saugojimas ir pažangus skaitmeninimas

 RIA: 13,5 mln. Eur – 4-5 projektai po 3 mln. Eur.

 Reikia nuolatinių ir išsamių dokumentų valdymo įrankių, kurie nuolat konsoliduotų skaitmeninį turtą.

 Naujų technologijų ir metodų apjungimas turėtų įgalinti tvarkyti istorinių šaltinių sąsajas (pvz.,
monumentai ir dokumentai) ir išteklius (pvz., kaip kalba perneša istorinių dokumentų kultūrinę atmintį) ir
kad ištekliai plėtojami dėl kultūrinio poveikio, tyrimų ir saugojimo (pvz., tyrimai apie tai, kaip kultūra
formavo konkrečią kolekciją). Nuolatinis konsolidavimas turėtų palaikyti kelių dalyvių (IT ir HSM) bendrystę.

DT-TRANSFORMATIONS-12-2018-2020



TRANSFORMATIONS KVIETIMAI

Kultūra be sienų – inovacijų ir mokslinių tyrimų bendradarbiavimo tarp Europos muziejų ir kultūros 
paveldo objektų palengvinimas.

 CSA: 6 mln. Eur – 2 projektai po 3 mln. Eur.

 Tinklas sujungs Europos muziejus ir paveldo objektus su tyrėjais ir atitinkamomis valdžios institucijomis.

 Ištirti naujovių diegimo būdus dalijantis kolekcijomis, tyrimų infrastruktūra ir specialiomis žiniomis.

 Reikėtų atkreipti dėmesį į tolesnio institucijų bendradarbiavimo tvarumo ir užimtumo aspektus.

TRANSFORMATIONS-19-2020



TRANSFORMATIONS KVIETIMAI

„Europos kompetencijos centras“ kultūros paveldo paminklų ir vietovių išsaugojimui

 CSA: 6 mln. Eur – 2 projektai po 3 mln. Eur.

 Didėja nelaimių, tokių kaip potvyniai, gaisrai ir žemės drebėjimai rizika.

 Įkurti „Kompetencijos centrą“, kurio tikslas - išsaugoti Europos kultūros paveldą naudojant naujas
moderniausias IRT technologijas.

 Turėtų tapti pagrindiniu Europos centru saugant kultūros paveldą.

DT-TRANSFORMATIONS-20-2020



TRANSFORMATIONS KVIETIMAI

Revoliucinių technologijų (angl. disruptive technologies) poveikis viešajam sektoriui

 RIA: 11 mln. Eur, 3 projektai po 3-4 mln.

 Ištirti šių technologijų naudojimo poveikį, naudą ir riziką viešajame sektoriuje, pvz., etikos klausimai.

 Tyrimas turėtų padėti plėtoti naujas praktikas ir optimizuoti darbo procesą.

 Vykdymo strategijoje numatyti eksperimentus Skaitmeninių inovacijų centruose:
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool, įsitraukti į novatoriškus pramonės
tiekėjus, tokius kaip pradedančios įmonės, "Govtech" ir novatoriškos MVĮ

 Verslo planas, užtikrinant ilgalaikį teikiamų paslaugų tvarumą, atsižvelgiant į naudojamas paslaugas
technologijas.

DT-TRANSFORMATIONS-02-2018-2019-2020 

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool


TRANSFORMATIONS KVIETIMAI

Europos žiniasklaidos peizažo plėtra ir „europinimas“ (angl. Europeanisation)

 RIA: 9 mln. Eur, 3 projektai po 3 mln. Eur

 Užpildyti žinių spragą, kuri susijusi su Europos žiniasklaidos peizažo transformacijomis globaliame
kontekste.

 Kaip žiniasklaida formuoja požiūri migracijos, pabėgėlių, religijos, istorijos, geopolitikos, rinkimų sporto ir
kt. klausimais.

 Turėtų būti pristatytos žiniasklaidos raidos perspektyvos.

DT-TRANSFORMATIONS-10-2020 



TRANSFORMATIONS KVIETIMAI

Visuomenė ir inovacijos: kontekstų, procesų ir pasekmių supratimas

 ERA-NET CO-FUND: 10 mln. Eur

 NEAPLIKUOTI – skirta mokslinius tyrimus finansauojančioms institucijoms.

 Programa siekiama paaiškinti skaitmeninę transformaciją, suprasti tokių naujovių aplinkybes, procesus ir 
pasekmes.

 Nauja iniciatyva LMT - HERA-NORTHFACE 2020 m. pab. – 2021 m. pr.

DT-TRANSFORMATIONS-15-2020 



TRANSFORMATIONS KVIETIMAI

Technologinės transformacijos, įgūdžiai ir globalizacija - būsimi iššūkiai bendram klestėjimui

 RIA: 9 mln. Eur, 3 projektai po 3 mln. Eur

 Trečiųjų šalių įtraukimas įskaitant išsivysčiusias, kylančias ir besivystančias šalis.

 Išmatuoti technologinės pažangos, prekybos ir globalizacijos poveikį įgūdžiams, užimtumui ir pajamų 
nelygybei.

 Sukurti išsamų scenarijų rinkinį, pagrįstą nacionalinių ir tarptautinių agentūrų duomenimis.

 Turi būti parengtas maksimalus sklaidos planas.

DT-TRANSFORMATIONS-18-2020 



TRANSFORMATIONS KVIETIMAI

Mentorystės schema mokykloms: inovacijų integracija mokyklose naudojant IRT grįstas mokymo 
praktikas

 CSA: 2 mln. Eur, 2 projektai po 1 mln. Eur

 Kurti, koordinuoti ir plėsti įtraukiantį visos Europos mokyklų tinklą, kuriame jos galėtų mokytis iš pažangių 
bendraamžių

 į tyrimą turėtų būti įtrauktas žymus mokyklų skaičius.

DT-TRANSFORMATIONS-21-2020 



TRANSFORMATIONS KVIETIMAI

Sukurti skaitmeninės prieinamumo observatoriją kaip forumą, kuriame būtų galima įvertinti rinkos 
ir technologijų raidą, stebėti skaitmeninio prieinamumo pažangą ir sudaryti galimybes keistis 
geriausia praktika

 CSA: 1,5 mln. Eur, 1 projektas.

 Apžvelkite situaciją; nustatyti spragas - įtraukti žmones su negalia.

 Skatinti pasikeitimą žiniomis.

DT-TRANSFORMATIONS-22-2020



TRANSFORMATIONS KVIETIMAI

Gerinti švietimo prieinamumą ir įsisavinimą siekiant panaikinti nelygybę

 CSA: 3 mln. Eur, 1 projektas
 RIA: 7 mln., 2 projektai po 3,5 mln. Eur

 RIA: patikslinti ir tobulinti reikiamus kiekybinius ir kokybinius duomenis, mokytis iš esamos kovos su 
nelygybe politikos.

 CSA: Sąveikauti su RIA, kad pagerinti sinergiją ir bendradarbiavimą tarp susijusių šalių.

DT-TRANSFORMATIONS-23-2020



3. GOVERNANCE KVIETIMAI



GOVERNANCE 2020 BIUDŽETAS



GOVERNANCE KVIETIMAI

Nauji įtraukūs visuomenės gerovės ir viešųjų paslaugų teikimo būdai

 RIA: 20 mln., 5-6 projektai po 3-4 mln. Eur

 Išanalizuoti, plėtoti ir parodyti bendrų paslaugų su įvairiais dalyviais (viešojo / privačiojo) galimybes.

 Tarpdisciplininė komanda reikalinga užduoties kompleksiškumui spręsti.

 Vykdymo plane maksimaliai užtikrinti ilgalaikį, tvarų valdymo modelį.

 European Interoperability Framework Implementation Strategy

 EU eGovernment Action Plan 2016-2020

DT-GOVERNANCE-05-2018-2019-2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0134
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0179


GOVERNANCE KVIETIMAI

Bendra užsienio ir saugumo politika ir EU išorinio įsitraukimo praplėtimas 

 RIA: 9 mln., 3 projektai po 3 mln. Eur

 ES poreikis pagerinti savo pajėgumus ir galimybes konfliktams spręsti, jų prevencijai ir mediacijai.

 Išsiaiškinti, kokių valdymo struktūrų reikia norint užtikrinti veiksmingą ES užsienio ir saugumo politiką.

 Parengti veiksmingo gynybos, saugumo ir žvalgybos bendradarbiavimo ES vertinimo kriterijus, atskiriant 
tikslus ir priemones.

 Skatinamas trečiųjų šalių įsitraukimas.

 2014/15 darbo programa ir 2016/17 darbo programa.

SU-DT-GOVERNANCE-07-2020 



GOVERNANCE KVIETIMAI

Radikalėjimo problemos sprendimas per socialinę įtrauktį

 RIA: 9 mln., 3 projektai po 3 mln. Eur

 Pasiūlymuose turėtumėte įvertinti įvairius radikalių ideologijų skatinančius veiksnius ir apraiškas, 
skatinančias kurstyti ar sukelti smurtą.

 Taip pat turėtų būti suformuluotos papildomos žinios apie neradikalizuojamą tapatumą, priklausymą, 
atribojimą ir atsiribojimą, kad būtų sukurta holistinė prevencinių priemonių sistema.

 Tarpdisciplininis objektas.

SU-DT-GOVERNANCE-09-2020 



GOVERNANCE KVIETIMAI

Europos debesijos duomenų bazės panaudojimas viešajame sektoriuje

 IA: 10 mln., 2-3 projektai po 3-4 mln. Eur

 Sukurti naujus būdus ir etinius aspektus, kaip viešojo administravimo subjektai galėtų naudoti debesijos
infrastruktūrą formuodami ir įgyvendindami politiką.

 Įrodyti modelių ir analizės priemonių sąveiką, pakartotinį naudojimą ar pritaikomumą.

DT-GOVERNANCE-12-2020 



GOVERNANCE KVIETIMAI

Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų tinklai/centrai

 CSA: 7 mln., 2-3 projektai po 2-3 mln. Eur

 2016 m. kvietimas ENG-GLOBALLY-09-2016

 Vieną centrą Indijoje

 Vieną Afrikoje

 Arba atitinkančius minėtų šalių charakteristikas

GOVERNANCE-20-2020 



GOVERNANCE KVIETIMAI

Plėtoti patariamąją ir dalyvaujamąją demokratiją eksperimento būdu

 RIA: 9 mln., 3 projektai po 3 mln. Eur

 Skatinamas trečiųjų šalių įsitraukimas.

• Ištirti, kaip sukurti erdves, kuriomis galėtų naudotis piliečiai priimant kolektyvinius sprendimus, viešų 
diskusijų metu.

 Problemos sprendimas turėtų kitokį suvokimą apie patariamąją ir dalyvaujamąją demokratiją. 

GOVERNANCE-21-2020 



GOVERNANCE KVIETIMAI

Į piliečius orientuotos viešosios paslaugos vietinėse ir regionų administracijose

 CSA: 1,5 mln. Eur,  1 projektas

 Remti „Į vartotoją orientuotų principų kuriant ir teikiant skaitmenines viešąsias paslaugas“ įgyvendinimą 
(Talino deklaracija).

 Skatinti gebėjimų stiprinimą, geriausios patirties mainus ir keitimąsi patirtimi.

 Užtikrinti, kad į vartotojus orientuotų miestų ir regionų bei bendruomenės atpažinimo mechanizmas taptų 
savarankiškas net ir po H2020 finansavimo.

DT-GOVERNANCE-22-2020 



GOVERNANCE KVIETIMAI

Remti nacionalinių MTEP mokslinių tinklų (angl. think thanks) kūrimą padėti formuoti bendrą 
Europos MTI politiką

 CSA: 0,5 mln. Eur,  1 projektas.

 Informuoti apie ES ir nacionalinės politikos formavimą bei padėti formuoti ir dalintis nuomonėmis, kurių 
reikia kuriant ES MTEP politiką.

DT-GOVERNANCE-23-2020 



4. NAUDINGOS NUORODOS



NAUDINGOS NUORODOS

H2020 „Itrauki inovatyvi ir reflektyvi visuomenė“ 2018-2020 m. darbo programa

H2020 „Itrauki inovatyvi ir reflektyvi visuomenė“ kvietimai

H2020 žodynas: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/glossary

H2020 dashboard (paraiškos, finansuoti projektai, šalie profilis) https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-dashboard

CORDIS (projektų (pvz.: COURAGE, SPEAR) rezultatai, ataskaitos, straipsniai, projektų tinklalapiai):
http://cordis.europa.eu/

Informacinės dienos EK 2019-11-05 pranešimų medžiaga (transliacija, skaidrės): 
https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=4B1A339B-D7BF-2FDD-65D3BF8FE67EA50A

Europos Komisijos nuorodos

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-societies_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047995;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/glossary
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-dashboard
http://cordis.europa.eu/
https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=4B1A339B-D7BF-2FDD-65D3BF8FE67EA50A


NAUDINGOS NUORODOS

Lietuvos mokslo tarybos SC6 informacija: https://www.lmt.lt/lt/tarybos-administruojamos-horizonto-2020-
temines-sritys/itrauki-inovatyvi-ir-reflektyvi-visuomene/360

H2020 lietuviškai: www.h2020.lt

Kitos nuorodos

https://www.lmt.lt/lt/tarybos-administruojamos-horizonto-2020-temines-sritys/itrauki-inovatyvi-ir-reflektyvi-visuomene/360
http://www.h2020.lt/
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