
خ اتماموضعیتعنوان فراخوانشناسه فراخوانخالصه فراخوانموضوع تاری    

نیت ام

نشی  ع واک ون ایجاد جوام ام وان در حوزه تحقیق و توسعه پیر فراخ

سم و بهبود  در برابر فجایع و آشوب، مبارزه علیه جرایم و تروری

یل نیت مرزی و داخ ام

SU-BES01-2018-2019-2020

سانی و جنبه های  ل ان عوام

تمایع، جمیع و سازمانی  اج

یل و مرزها نیت داخ ام

19-اوت-22در آینده

نیت ام

نشی  ع واک ون ایجاد جوام ام وان در حوزه تحقیق و توسعه پیر فراخ

سم و بهبود  در برابر فجایع و آشوب، مبارزه علیه جرایم و تروری

یل نیت مرزی و داخ ام

SU-BES02-2018-2019-2020
فت و  تکنولوژی برای پیشی

یل و مرزها نیت داخ بهبود ام
19-اوت-22در آینده

نیت ام

نشی  ع واک ون ایجاد جوام ام وان در حوزه تحقیق و توسعه پیر فراخ

سم و بهبود  در برابر فجایع و آشوب، مبارزه علیه جرایم و تروری

یل نیت مرزی و داخ ام

SU-BES03-2018-2019-2020

ح راهکارهای کاربردی  ی     تشی

یل و  نیت داخ برای بهبود ام

مرزها

19-اوت-22در آینده

نیت ام

نشی  ع واک ون ایجاد جوام ام وان در حوزه تحقیق و توسعه پیر فراخ

سم و بهبود  در برابر فجایع و آشوب، مبارزه علیه جرایم و تروری

یل نیت مرزی و داخ ام

SU-DRS01-2018-2019-2020

سانی و جنبه های  ل ان عوام

تمایع، جمیع و سازمانی  اج

نشی در برابر  ع واک در جوام

فجایع

19-اوت-22در آینده

نیت ام

نشی  ع واک ون ایجاد جوام ام وان در حوزه تحقیق و توسعه پیر فراخ

سم و بهبود  در برابر فجایع و آشوب، مبارزه علیه جرایم و تروری

یل نیت مرزی و داخ ام

SU-DRS03-2018-2019-2020

ح قبل ی     -تحقیق و تشی

ع  هنجارگذاری برای جوام

نشی در برابر فجایع و  واک

آشوب

19-اوت-22در آینده

نیت ام

نشی  ع واک ون ایجاد جوام ام وان در حوزه تحقیق و توسعه پیر فراخ

سم و بهبود  در برابر فجایع و آشوب، مبارزه علیه جرایم و تروری

یل نیت مرزی و داخ ام

SU-DRS05-2019

ح مفاهیم جدید برای  ی     تشی

مدیریت بحران های همه 

گیر

19-اوت-22در آینده

نیت ام

نشی  ع واک ون ایجاد جوام ام وان در حوزه تحقیق و توسعه پیر فراخ

سم و بهبود  در برابر فجایع و آشوب، مبارزه علیه جرایم و تروری

یل نیت مرزی و داخ ام

SU-FCT01-2018-2019-2020

سانی و جنبه های  ل ان عوام

تمایع، جمیع و سازمانی  اج

در حل معضالت و مسائل 

مربوط به مبارزه علیه 

سم جرایم و تروری

19-اوت-22در آینده

نیت ام

نشی  ع واک ون ایجاد جوام ام وان در حوزه تحقیق و توسعه پیر فراخ

سم و بهبود  در برابر فجایع و آشوب، مبارزه علیه جرایم و تروری

یل نیت مرزی و داخ ام

SU-FCT02-2018-2019-2020

تکنولوژی برای بهبود و 

فت مبارزه با جرایم و  پیشی

سم تروری

19-اوت-22در آینده

2020جدول فراخوان های برنامه افق 
ی

 در حوزه علوم اجتمایع و انسان



حکمرانی برای آینده

بهبود سیاست گذاری و استفاده از تکنولوژی در راستای ایجاد 

ساختارهای حکمرانی در همه سطوح در تقویت حکمرانی خوب و 

دموکرایس با نگاه به اینده

DT-GOVERNANCE-05-2018-2019-2020
ع کاالها و  اشکال جدید توزی    

خدمات جامع عمویم
19-مارس-14در آینده

حکمرانی برای آینده

بهبود سیاست گذاری و استفاده از تکنولوژی در راستای ایجاد 

ساختارهای حکمرانی در همه سطوح در تقویت حکمرانی خوب و 

دموکرایس با نگاه به اینده

GOVERNANCE-01-2019:19-مارس-14در آیندهاعتماد در حکمرانی

حکمرانی برای آینده

بهبود سیاست گذاری و استفاده از تکنولوژی در راستای ایجاد 

ساختارهای حکمرانی در همه سطوح در تقویت حکمرانی خوب و 

دموکرایس با نگاه به اینده

GOVERNANCE-02-2018-2019
گذشته، حال و آینده 

انی تفاوت ها در حکمرانی اروپ
19-مارس-14در آینده

حکمرانی برای آینده

بهبود سیاست گذاری و استفاده از تکنولوژی در راستای ایجاد 

ساختارهای حکمرانی در همه سطوح در تقویت حکمرانی خوب و 

دموکرایس با نگاه به اینده

GOVERNANCE-04-2019
تمایع و  بهبود حقوق اج

انی شهروندی اتحادیه اروپ
19-مارس-14در آینده

حکمرانی برای آینده

بهبود سیاست گذاری و استفاده از تکنولوژی در راستای ایجاد 

ساختارهای حکمرانی در همه سطوح در تقویت حکمرانی خوب و 

دموکرایس با نگاه به اینده

SU-GOVERNANCE-10-2019

محرک ها و زمینه های 

ی در  گرانی خشونت آمیر افراط

یانه و شمال  منطقه خاورم

ریقا و بالکان آف

19-مارس-14در آینده

انقالب صنعتی چهارم
تصادی  و اق

ی
تمایع انقالب -چالش های مرتبط با موارد فرهنگ اج

ی جهانی شدن و دیجیتایل شدن ا در متی صنعتی چهارم در اروپ
DT-TRANSFORMATIONS-07-2019

اثرات تحول تکنولوژیک بر 

کودکان و جوانان
19-مارس-14در آینده

انقالب صنعتی چهارم
تصادی  و اق

ی
تمایع انقالب -چالش های مرتبط با موارد فرهنگ اج

ی جهانی شدن و دیجیتایل شدن ا در متی صنعتی چهارم در اروپ
DT-TRANSFORMATIONS-11-2019

رهیافت های مشارکتی به 

سجام   برای ان
ی

اث فرهنگ میر

تمایع اج

19-مارس-14در آینده

انقالب صنعتی چهارم
تصادی  و اق

ی
تمایع انقالب -چالش های مرتبط با موارد فرهنگ اج

ی جهانی شدن و دیجیتایل شدن ا در متی صنعتی چهارم در اروپ
TRANSFORMATIONS-03-2018-2019

راه حل های خالقانه برای 

فضاهای شهری پایدار و 

جامع

19-مارس-14در آینده

انقالب صنعتی چهارم
تصادی  و اق

ی
تمایع انقالب -چالش های مرتبط با موارد فرهنگ اج

ی جهانی شدن و دیجیتایل شدن ا در متی صنعتی چهارم در اروپ
TRANSFORMATIONS-04-2019-2020

راه حل های خالقانه برای 

توسعه شهری و منطقه ای 
ی

سم فرهنگ از مسیر توری

19-مارس-14در آینده

انقالب صنعتی چهارم
تصادی  و اق

ی
تمایع انقالب -چالش های مرتبط با موارد فرهنگ اج

ی جهانی شدن و دیجیتایل شدن ا در متی صنعتی چهارم در اروپ
TRANSFORMATIONS-08-2019

ارزشهای جمیع فرهنگ و 

 
ی

تاثیر سیاست های فرهنگ

ا در اروپ

19-مارس-14در آینده

مهاجرت

سیاست گذاری در مورد مدیریت مهاجرت از کشورهای جهان 

بان  ی ع میر ام مهاجران در جوام سوم و پیشنهاد سیاستی برای ادغ

انی اروپ

DT-MIGRATION-06-2018-2019

حل چالش های مربوط به 

ام مهاجران از مسیر راه  ادغ

ICTحل های 

19-مارس-14در آینده



مهاجرت

سیاست گذاری در مورد مدیریت مهاجرت از کشورهای جهان 

بان  ی ع میر ام مهاجران در جوام سوم و پیشنهاد سیاستی برای ادغ

انی اروپ

MIGRATION-01-2019

گوهای سیر  درک و فهم ال

تدوین سناریوهای : مهاجرت

میان مدت و بلند مدت 

.برای مهاجرت

19-مارس-14در آینده

مهاجرت

سیاست گذاری در مورد مدیریت مهاجرت از کشورهای جهان 

بان  ی ع میر ام مهاجران در جوام سوم و پیشنهاد سیاستی برای ادغ

انی اروپ

MIGRATION-03-2019

تصادی  تمایع و اق آثار اج

ا و سیاست  مهاجرت بر اروپ

ام های ادغ

19-مارس-14در آینده

مهاجرت

سیاست گذاری در مورد مدیریت مهاجرت از کشورهای جهان 

بان  ی ع میر ام مهاجران در جوام سوم و پیشنهاد سیاستی برای ادغ

انی اروپ

MIGRATION-07-2019

ملیل از  ی ال حمایت بتر

پناهجویان در چشم اندازی 

جامع

19-مارس-14در آینده

انی و شهرهای هوشمند زیرساخت های اروپ
تحقیقات و پژوهش های مرتبط با حفظ زیرساخت های اتحادیه 

ا همزمان با صیانت از آزادی های فردی اروپ
SU-INFRA01-2018-2019-2020

ی، شناسانی و  پیشگیر

یگ و  ی نش به تهدیدات فیر واک

ی به زیرساخت های  ساییر

انی حیانی اروپ

19-اوت-22در آینده

انی و شهرهای هوشمند زیرساخت های اروپ
تحقیقات و پژوهش های مرتبط با حفظ زیرساخت های اتحادیه 

ا همزمان با صیانت از آزادی های فردی اروپ
SU-INFRA02-2019

نیت برای شهرهای  ام

ن از جمله  هوشمند و ام

برای فضاهای عمویم

19-اوت-22در آینده

ی و توسعه پایدار تصاد سیر اق
ی و توسعه پایدار با  تصاد سیر ون اق ام تحقیق و سیاست گذاری پیر

داف سازمان ملل متحد در این حوزه ها تاکید بر اه
CE-SC5-04-2019

تصاد  ساخت جامعه و اق

مبتتی بر هوشمندی آب
19-فوريه-19در آینده

ی و توسعه پایدار تصاد سیر اق
ی و توسعه پایدار با  تصاد سیر ون اق ام تحقیق و سیاست گذاری پیر

داف سازمان ملل متحد در این حوزه ها تاکید بر اه
CE-SC5-07-2018-2019-2020

یه برای  خالقیت در مواد اول
تصاد دورانی پردازش : اق

گوهای بازیافت،  پایدار، و ال

استفاده مجدد و بازپروری

19-فوريه-19در آینده

ی و توسعه پایدار تصاد سیر اق
ی و توسعه پایدار با  تصاد سیر ون اق ام تحقیق و سیاست گذاری پیر

داف سازمان ملل متحد در این حوزه ها تاکید بر اه
CE-SC5-08-2018-2019-2020

سیاست گذاری در حمایت 

ات مربوط به مواد  دام از اق
تصاد دورانی یه در اق اول

19-فوريه-19در آینده

ی و توسعه پایدار تصاد سیر اق
ی و توسعه پایدار با  تصاد سیر ون اق ام تحقیق و سیاست گذاری پیر

داف سازمان ملل متحد در این حوزه ها تاکید بر اه
SC5-09-2018-2019

روش های جدید برای تولید 

یه به شکل پایدار مواد اول
19-فوريه-19در آینده



ی و توسعه پایدار تصاد سیر اق
ی و توسعه پایدار با  تصاد سیر ون اق ام تحقیق و سیاست گذاری پیر

داف سازمان ملل متحد در این حوزه ها تاکید بر اه
SC5-10-2019-202019-فوريه-19در آیندهمعدن کاری پایدار

ی و توسعه پایدار تصاد سیر اق
ی و توسعه پایدار با  تصاد سیر ون اق ام تحقیق و سیاست گذاری پیر

داف سازمان ملل متحد در این حوزه ها تاکید بر اه
SC5-13-2018-2019

ی  تقویت همکاری های بتر

ملیل در شهرنشیتی پایدار  - ال

محور-راه حل های طبیعت

19-فوريه-19در آینده

ی و توسعه پایدار تصاد سیر اق
ی و توسعه پایدار با  تصاد سیر ون اق ام تحقیق و سیاست گذاری پیر

داف سازمان ملل متحد در این حوزه ها تاکید بر اه
SC5-14-2019

راه حل های نظری و 

یکپارچه برای بهبود رفاه و 

سالمت

19-فوريه-19در آینده

ی و توسعه پایدار تصاد سیر اق
ی و توسعه پایدار با  تصاد سیر ون اق ام تحقیق و سیاست گذاری پیر

داف سازمان ملل متحد در این حوزه ها تاکید بر اه
SC5-20-2019

تبدیل مناطق شهری تاریخی 

 به هاب 
ی

و یا مناظر فرهنگ

ام  های کسب و کار و ادغ
ی

تمایع و فرهنگ اج

19-فوريه-19در آینده

العات باطات و اط تکنولوژی ارت
شهای جدید و خالقانه در حوزه تکنولوژی  تحقیقات و پژوه

بایط جدید العات با تاکید بر تکنولوژی های ارت باطات و اط ارت
ICT-13-2018-2019

ای  حمایت از ظهور بازاره

تصاد داده ها داده و اق
19-مارس-28در آینده

العات باطات و اط تکنولوژی ارت
شهای جدید و خالقانه در حوزه تکنولوژی  تحقیقات و پژوه

بایط جدید العات با تاکید بر تکنولوژی های ارت باطات و اط ارت
ICT-15-2019-202019-مارس-28در آیندهمحاسبات ابری

العات باطات و اط تکنولوژی ارت
شهای جدید و خالقانه در حوزه تکنولوژی  تحقیقات و پژوه

بایط جدید العات با تاکید بر تکنولوژی های ارت باطات و اط ارت
ICT-20-2019-2020

باط  تحول بلند مدت ارت

5Gنسل پنجم 
19-مارس-28در آینده

العات باطات و اط تکنولوژی ارت
شهای جدید و خالقانه در حوزه تکنولوژی  تحقیقات و پژوه

بایط جدید العات با تاکید بر تکنولوژی های ارت باطات و اط ارت
ICT-24-2018-2019

نت  - نسل بعدی اینیی

نت آزاد اینیی
19-مارس-28در آینده

العات باطات و اط تکنولوژی ارت
شهای جدید و خالقانه در حوزه تکنولوژی  تحقیقات و پژوه

بایط جدید العات با تاکید بر تکنولوژی های ارت باطات و اط ارت
ICT-25-2018-2020تیر-14در آیندهتکنولوژی های تعامیل 18-اک

سانس روستانی رن

ون تقویت و حمایت و  ام تحقیق، پژوهش و سیاست گذاری پیر

 مناطق 
ی

تصادی و فرهنگ تمایع، اق ش ظرفیت های اج افزای

روستانی

RUR-01-2018-2019

ایجاد سیاست های 

روستانی مدرن بر اساس 

چشم انداز بلند مدت و 

تمایع تعامل اج

ويه-23در آینده 19-ژان



سانس روستانی رن

ون تقویت و حمایت و  ام تحقیق، پژوهش و سیاست گذاری پیر

 مناطق 
ی

تصادی و فرهنگ تمایع، اق ش ظرفیت های اج افزای

روستانی

RUR-04-2018-2019

ا و مدل های تحلییل  ابزاره

برای حمایت از سیاست 

گذاری مرتبط با کشاورزی و 

غذا

ويه-23در آینده 19-ژان


