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Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Slovenskou akadémiou vied si Vás dovoľujú pozvať na: 
 

Informačný deň k pripravovaným výzvam pre tematické oblasti 7. rámcového programu: 
 

• SOCIO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÉ VEDY 
• BEZPEČNOSŤ 

 
 

24. apríla 2012 (utorok) o 14.00 hod v Aule Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, 
Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica; www.fpvmv.umb.sk.  

 
 
 
Na podujatie sa môžete prihlásiť prostredníctvom webovej stránky:  
http://www.7rp.sk/aktuality/informacny-den-bezpecnost-a-socio-ekonomicke-a-humanitne-vedy.html.  

Program informačného dňa je prílohou pozvánky.  

Pozvánka na informačný deň 
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7. rámcový program EÚ 
 
Siedmy rámcový program pre výskum, 
technický rozvoj a demonštračné činnosti (7th 
Framework Programme for Research and 
Technological Development and Demonstration 
Activities – 7. RP) predstavuje s celkovým 
rozpočtom 53,2 mld. €  najdôležitejší nástroj na 
financovanie európskeho výskumu a vývoja v 
období rokov 2007 až 2013. V porovnaní s 
predchádzajúcimi obdobiami ide o 
komplexnejší program pokrývajúci podstatne 
viac aktivít. Projekty financované zo 7.RP musia 
obsahovať európsku pridanú hodnotu, tak aby 
boli dosahované dva základné ciele: 

• Posilniť vedeckú a technologickú 
základňu európskeho priemyslu 

• Podporiť medzinárodnú 
konkurencieschopnosť Európy. 

Najdôležitejším kritériom výberu projektov je 
ich excelentnosť.  

 

Socio-ekonomické a humanitné vedy 
(SSH) 
Financovanie výskumu v spoločensko-
ekonomických a humanitných vedách prispeje k 
hlbšiemu porozumeniu spoločenským a 
ekonomickým výzvam, ktorým Európa čelí. 
Cieľom programu je implementácia a 
rozširovanie výsledkov výskumu, ktorý rieši 
aktuálne sociálne, ekonomické, politické a 
kultúrne otázky európskej spoločnosti. Program 
podporuje excelentnosť v spoločenskom a 
humanitnom výskume a spoluprácu viacerých 
vedných oblastí. Celkový rozpočet predstavuje 
610 mil. €.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bezpečnosť (Security) 
Tematická oblasť Bezpečnosť zahŕňa témy, ako 
sú vývoj technológií a znalostí potrebných pre 
zaistenie bezpečnosti obyvateľstva pred 
hrozbami (terorizmus a organizovaný zločin, 
prírodné katastrofy a priemyselné havárie), 
s ohľadom na základné ľudské práva. Zaistenie 
optimálneho použitia dostupných a rozvinutých 
technológií v prospech civilnej bezpečnosti 
obyvateľov Európy a stimulácia spolupráce 
poskytovateľov a používateľov riešení civilnej 
bezpečnosti, zlepšením konkurencieschopnosti 
bezpečnostného priemyslu Európskej únie, ako 
aj poskytovaním cielených výstupov výskumu 
na znižovanie bezpečnostných deficitov. 
Výskum v tematickej oblasti Bezpečnosť  
zabezpečuje vývoj technológií a zariadení na 
podporu ďalších európskych politík, napríklad v 
oblasti dopravy, civilnej ochrany, energie, 
životného prostredia a zdravia.  
 
 

 
 


