VÝZVY NA PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH NÁVRHOV
Aktualizované 19.12.2018
Výzvy sú usporiadané podľa dátumu uzavretia.
Viac informácií nájdete po kliknutí na výzvu/tému.
NÁZOV PROGRAMU NÁZOV A IDENTIFIKAČNÉ
resp. POSKYTOVATEĽ
ČÍSLO VÝZVY

HORIZONT 2020

FET Open – Novel ideas for
radically new technologies
H2020-FETOPEN-2018-2020

TÉMA

FET-Open Challenging Current
Thinking FETOPEN-01-2018-20192020

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Podpora prelomového, vysoko rizikového
a ambiciózneho interdisciplinárneho výskumu
s radikálnou víziou a prelomovým technologickým
cieľom.

DÁTUM
DÁTUM
OTVORENIA UZAVRETIA

07.11.2017

24.01.2019
18.09.2019
13.05.2020

Typy projektov: RIA*

Vyšehradský fond

Vyšehradské granty

Podpora spolupráce organizácií z min. 3 krajín V4,
resp. cezhraničná spolupráca min. 2 organizácií z 2
susediacich krajín V4 (projekty sa musia
implementovať v okruhu 40 km od hranice)
Projekt sa musí týkať aspoň 1 z oblastí programu:
- kultúra a spoločná identita
- vzdelávanie a budovanie kapacít
- inovácie, VaV a podnikanie
- hodnoty demokracie a médiá
- verejná politika a inštitucionálne partnerstvá
- regionálny rozvoj, životné prostredie a turizmus
- sociálny rozvoj
Max. dĺžka projektu: 18 mesiacov
Až 100% financovanie oprávnených nákladov, max.
15% rozpočtu na réžiu, odporúča sa však aj vlastné
financovanie.

01.02.2019
01.06.2019
01.10.2019

Podpora spolupráce min. 3 krajín V4 a 1 organizácie z
regiónu Východného Partnerstva alebo Západného
Balkánu

Vyšehradský fond

Vyšehradské granty +

Projekt sa musí týkať aspoň 1 z cieľov programu:
- kultúra a spoločná identita
- vzdelávanie a budovanie kapacít
- inovácie, VaV a podnikanie
- hodnoty demokracie a médiá
- verejná politika a inštitucionálne partnerstvá
- regionálny rozvoj, životné prostredie a turizmus
- sociálny rozvoj
Projekt musí byť implementovaný v regióne
Východného Partnerstva alebo na Západnom
Balkáne
- max. dĺžka projektu: 18 mesiacov
- až 100% financovanie oprávnených nákladov, max.
15% rozpočtu na réžiu, odporúča sa však aj vlastné
financovanie

01.02.2019
01.06.2019
01.10.2019

Projekty musia byť založené na spolupráci organizácií
zo všetkých 4 krajím V4.

Vyšehradský fond

Strategické granty

- max. dĺžka projektu: 36 mesiacov, min. dĺžka: 12
mesiacov
- až 100% financovanie oprávnených nákladov, max.
15% rozpočtu na réžiu

01.02.2019
01.06.2019
01.10.2019

Projekty sa musia zaoberať jednou zo strategických
priorít skupiny V4 stanovených pre daný rok:
- Brexit – implications for the V4
- Smart solutions for a smart region
- Promotion of the V4

HORIZONT 2020

ERC Consolidator Grant
ERC-2019-COG

HORIZONT 2020

Building a low-carbon,
climate resilient future:
climate action in support of
the Paris Agreement
H2020-LC-CLA-2018-20192020

Podpora vynikajúcich výskumných pracovníkov
(Principal Investigators), ktorí majú potenciál riadiť
vlastný výskumný tím alebo program. Oprávnení sú
vedci od 7 do 12 rokov po získaní titulu PhD. Grant je
vo výške 2 mil. € (v niektorých prípadoch až 2,75 mil.
Eur) na obd. 5 rokov.

Inter-relations between climate
change, biodiversity and ecosystem
Typ projektu: RIA*
services
LC-CLA-06-2019

24.10.2018

07.02.2019

14.11.2018

19.02.2019

HORIZONT 2020

HORIZONT 2020

Science with and for Society
H2020-SwafS-2018-2020

Marie Skłodowska-Curie
Research and Innovation
Staff Exchange
H2020-MSCA-RISE-2019

Podpora je zamerná na vytváranie rozsiahlych
(vzdelávacích) balíkov pre vedcov a výskumných
pracovníkov zahŕňajúcich tréning zručností,
integráciu a získavanie informácií. Podporia sa
pilotné akcie organizované konzorciami už
implementovaných aj bežiacich projektov H2020
(napr. aj ITN MSCA, Erasmus+), prípadne v
Research innovation needs & skills spolupráci s nimi. Partneri by mali preukázať
training in PhD programmes
overenie koncepcie a prvotný dopad odborného
SwafS-08-2019
vzdelávania doktorandov a názorne popísať
zlepšenie a formálnu integráciu na zručnosti
zameraných vzelávacích aktivít. Návrh musí
obsahovať opatrenia na sledovanie počiatočného
uplatnenia sa postgraduálnych absolventov a
iniciatívy zamerané na odborné kariérne
poradenstvo pre doktorandov a uchádzačov o PhD
štúdium.

Research and Innovation Staff
Exchange
MSCA-RISE-2019

- výmena zamestnancov a znalostí medzi
organizáciami z akademického a neakademického
sektora v rámci EÚ a mimo EÚ (medzinárodná a
medzisektorová mobilita) na základe spoločného
výskumného a inovačného projektu (výskumnú tému
vyberá žiadateľ)
- v rámci spolupráce sa podporia networkingové
aktivity, workshopy, konferencie s cieľom výmeny
poznatkov, získavania nových zručností a podpory
kariérneho rozvoja vedcov, výskumníkov a
inovátorov

11.12.2018

02.04.2019

04.12.2018

02.04.2019

HORIZONT 2020

Science with and for Society
H2020-SwafS-2018-2020

Podpora implementácie štrukturálnych zmien v
organizáciách pôsobiacich v oblasti vedy, výskumu a
inovácií (org. financujúce, vykonávajúce výskum
alebo iným spôsobom prepojené na VaI), ktoré budú
Grounding RRI practices in research viesť k zvýšeniu interakcií medzi takýmito
and innovation funding and
organizáciami za účelom väčšieho zapojenia
performing organisations
spoločnosti a občanov vo vede, výskume a
SwafS-05-2018-2019
inováciách na základe tzv. "quadruple helix" modelu
(úzka spolupráca medzi priemyslom, vládou,
univerzitami a spoločnosťou).

11.12.2018

02.04.2019

11.12.2018

02.04.2019

Typ projektu: CSA*

HORIZONT 2020

Projekt sa má zamerať na implementáciu plánov pre
rodovú rovnosť - Gender Equality Plans (GEPs) vo
Supporting research organisations to
Science with and for Society
výskumných organizáciách a na univerzitách ako
implement gender equality plans
H2020-SwafS-2018-2021
"hnacej sily" pre systémové inštitucionálne zmeny.
SwafS-09-2018-2019
Typ projektu: CSA*

HORIZONT 2020

Better Health and care,
economic growth and
sustainable health systems
H2020-SC1-BHC-2018-2020

Regenerative medicine: from new
insights to new applications
SC1-BHC-07-2019

Cieľom výzvy je rozšíriť využitie regeneratívnej
medicíny aj na ochorenia týkajúce sa významných
ochorení.
Projektové aktivity budú zahŕňať inovatívny
translačný výskum zameraný na vývoj
regeneratívnych procesov a ktorého konečným
cieľom bude riešenie klinických potrieb veľkých
skupín pacientov. Návrhy by mali zahŕňať nové
prístupy ako je genome editing alebo génová terapia,
transdiferenciácia, in vivo preprogramovanie,
bunková terapia a transplantácia, 3D bioprinting,
organoidy alebo využitie kombinovaných produktov
a pod. (zoznam nie je konečný).

26.07.2018

16.04.2019

26.07.2018

16.04.2019

26.07.2018

16.04.2019

Typ projektu: RIA*

HORIZONT 2020

Projekty majú vyvinúť:
1. technológie na zhromažďovanie, prístup, analýzu a
zdieľanie relevantných dát, vrátane sekvenovania
novej generácie (Next Generation Sequencing);
Better Health and care,
Mining big data for early detection of 2. inovatívne bioinformatické a modelovacie
economic growth and
infectious disease threats driven by metodiky umožňujúce modelovanie a mapovanie
sustainable health systems
climate change and other factors rizík;
H2020-SC1-BHC-2018-2020
SC1-BHC-13-2019
3. analytické nástroje pre včasné varovanie,
hodnotenie rizík a monitoring (opätovne)
vznikajúcich hrozieb infekčných ochorení.
Typ projektu: RIA*

HORIZONT 2020

Better Health and care,
economic growth and
sustainable health systems
H2020-SC1-BHC-2018-2020

The Human Exposome Project: a
toolbox for assessing and addressing
the impact of environment on
Typ projektu: RIA*
health
SC1-BHC-28-2019

HORIZONT 2020

Better Health and care,
economic growth and
sustainable health systems
H2020-SC1-BHC-2018-2020

HORIZONT 2020

Digital transformation in
Health and Care
H2020-SC1-DTH-2018-2020

EIC Horizon Prize for 'Early
Warning for Epidemics'
H2020-Epidemics-EICPrize2020

HORIZONT 2020

COST

OTVORENÁ VÝZVA

Support for the functioning of the
Global Research Collaboration for
Infectious Disease Preparedness
(GloPID-R) SC1-HCO-15-2019

Typ projektu: CSA*

26.07.2018

16.04.2019

Scaling up the univocal Identification
of Medicinal Products SC1-DTH-09- Typ projektu: IA*
2019

16.10.2018

24.04.2019

Projekt by mal vyvinúť prototyp ľahko upraviteľného,
spoľahlivého a nákladovo efektívneho systému
EIC Horizon Prize for 'Early Warning včasného varovania na predpovedanie a
for Epidemics' Epidemics-EICPrize- monitorovanie ochorení prenášaných vektormi s
2020
cieľom predchádzať výskytu ohnísk, zmierniť ich
vplyv na miestnej, regionálnej a celosvetovej úrovni a
podporiť existujúce snahy o ich elimináciu.

26.04.2018

01.09.2020

Výzva je zameraná na podporu medzinárodného
výskumu prostredníctvom vytvárania sietí medzi
organizáciami z akademického aj neakademického
sektora. COST nefinancuje výskum ako taký, podpora
je zameraná na organizáciu stretnutí, konferencií,
workshopov, krátkodobých vedeckých misií, školení,
publikácie a diseminačné aktivity.

priebežne

05.09.2019

HORIZONT 2020

HORIZONT 2020

ERASMUS+

Widening Fellowships
H2020-WF-2018-2020

Widening Fellowships
WF-02-2019

Ide o podmnožinu schémy "MSCA Individual
Fellowships" so špecifickým zameraním na krajiny s
nižšou výkonnosťou výskumu a inovácií (tzv.
"widening countries", patrí sem aj SR). Podpora je
určená pre výskumných pracovníkov na mobilite v
takejto krajine, pričom prijímateľom grantu je
hosťujúca organizácia. Výskumný pracovník musí ku
dňu uzávierky výzvy mať titul PhD. alebo min. 4ročné pracovné skúsenosti vo výskume. Projektové
návrhy musia spĺňať všetky kritériá oprávnenosti
platné pre MSCA Individual Fellowships.

Výzva je zameraná na spolufinancovanie nových
alebo existujúcixh regionálnych, národných alebo
medzinárodných programov, ktoré podporujú
Marie Skłodowska-Curie Comedzinárodné, medzisektorové a interdisciplinárne
funding of regional, national Co-funding of regional, national and
vzdelávanie výskumných pracovníkov a doktorandov
and international
international programmes MSCAa ich medzinárodnú a medzisektorovú mobilitu vo
programmes
COFUND-2019
všetkých fázach ich vedeckej kariéry.
H2020-MSCA-COFUND-2019
Žiadateľmi sú organizácie, ktoré financujú alebo
implementujú doktorandské alebo štipendijné
programy pre výskumných pracovníkov.

Výzva na predkladanie
návrhov 2019 –
EAC/A03/2018

Akcie Erasmus+, ktorých sa výzva
týka:
- (KA1) – Vzdelávacia mobilita
jednotlivcov
- (KA2) – Spolupráca v oblasti
inovácií a výmena osvedčených
postupov
- (KA3) – Podpora reformy politík
- Činnosti programu Jean Monnet
- Šport

V prehľade sú uvedené iba vybrané témy v rámci programu H2020. Všetky výzvy a témy nájdete na tomto odkaze.

11.04.2019

11.09.2019

27.10.2017

26.09.2019

24.10.2018

v závislsoti
od
konkrétnej
akcie

*
Research and innovation action - RIA je kolaboratívny projekt zameraný na základný aj aplikovaný výskum, ktorý môže viesť k novým poznatkom alebo technológii, produktu, procesu, službe, resp.
riešeniu.
Min. podmienka účasti: aspoň 3 partneri z 3 rôznych členských štátov EÚ alebo krajín asociovaných k H2020.
Miera spolufinancovania EK: 100% oprávnených výdavkov
Innovation action - IA je projekt, ktorý napomáha posunúť predmet projektu bližšie k uplatneniu na trhu. Aktivity môžu zahŕňať vývoj prototypov, testovanie, demonštráciu, pilotnú prevádzku,
veľkoobjemovú validáciu výrobkov a výrobu pre trh.
Min. podmienka účasti: aspoň 3 partneri z 3 rôznych členských štátov EÚ alebo krajín asociovaných k H2020.
Miera spolufinancovania EK: 70 %, resp. v prípade neziskových subjektov 100% oprávnených výdavkov
Coordination and support action - CSA je typ projektu pozostávajúci predovšetkým zo sprievodných opatrení, neobsahuje teda výskumné ani inovavčné aktivity. Typickými aktivitami sú zvyšovanie
informovanosti a komunikácia, vytváranie sietí, koordinačné alebo podporné služby, politické dialógy a cvičenia a štúdie slúžiace na vzájomné poučenie sa vrátane návrhových štúdií pre novú
infraštruktúru.
Min. počet subjektov: 1 (ak nie je určené vo výzve inak)
Miera spolufinancovania EK: 100% oprávnených výdavkov
ERA-NET Cofund podporuje partnerstvá medzi verejnými subjektmi (vrátane iniciatív spoločného programovania medzi členským štátmi), a to pri ich príprave, vytváraní organizačných štruktúr a
implementácii spoločných aktivít a príspevkom EÚ do rozpočtu nadnárodných výziev na podávanie projektov. Hlavnou a povinnou aktivitou ERA-NET Cofund je implementácia kofinancovanej
spoločnej výzvy na predkladanie návrhov na financovanie nadnárodních výskumných a inovačných projektov.
Min. podmienka účasti: aspoň 3 partneri z 3 rôznych členských štátov EÚ alebo krajín asociovaných k H2020, ktorí vlastnia alebo spravujú verejné programy pre výskum a inovácie.
Miera spolufinancovania EK: 33% oprávnených výdavkov
EJP Cofund podporuje koordinované národné programy pre výskum a inovácie. Jeho cieľom je prilákať a združiť kritické množstvo národných zdrojov na ciele a výzvy programu Horizont 2020 s
využitím jeho rozpočtu.
Min. počet subjektov: 5 partnerov z členských štátov EÚ alebo krajín asociovaných k H2020, ktorí vlastnia alebo spravujú relevantné národné programy.
Miera spolufinancovania EK: 70%

