AKTUÁLNE VÝZVY NA PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH NÁVRHO
NÁVRHOV
NÁZOV PROGRAMU

NÁZOV A IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO VÝZVY

MARIE CURIE INTRAEUROPEAN
AN FELLOWSHIPS
FOR CAREER DEVELOPMENT
- IEF

(Vnútroeurópske štipendiá
pre kariérny rozvoj)

7. RÁMCOVÝ
PROGRAM

FP7-PEOPLE-2013-IEF

- priorita ĽUDIA

MARIE CURIE INTERNATIONAL
OUTGOING FELLOWSHIPS FOR
CAREER
DEVELOPMENT - IOF
(Medzinárodné
Medzinárodné pobytové
štipendiá pre kariérny rozvoj
rozvoj)
FP7-PEOPLE-2013-IOF

ZAMERANIE VÝZVY

DÁTUM
UVEREJNENIA

DÁTUM
UZAVRETIA

14.3.2013

14.8.2013

ĎALŠIE
INFORMÁCIE

Výzva je zameraná na podporu kariérneho rastu
výskumných pracovníkov z EÚ a pridružených
krajín a tiež na podporu opätovného návratu ku
kariére po jej prerušení.
Cieľom je získanie nových, resp. doplnkových
zručností
interdisciplinárneho
charakteru
a posilnenie nezávislej pozície výskumného
pracovníka.
Výskumný projekt je nutné
realizovať
v zahraničnej hostiteľskej organizácii v niektorej
z krajín EÚ alebo pridruženej krajine.
Oprávnení výskumní pracovníci musia mať titul
PhD. alebo min. 4-ročnú výskumnú prax po
získaní titulu, po ktorom je možné získať doktorát
a v krajine hostiteľskej organizácie nesmú
v období 3 rokov pred uzavretím výzvy pracovať
viac než 12 mesiacov.

Výzva je určená skúseným výskumným
pracovníkom z EÚ/pridružených krajín, ktorí majú
záujem získavať nové poznatky v organizáciách
z tretích krajín (krajiny mimo EÚ a pridružených
krajín) s cieľom uplatniť získané poznatky po
návrate do EÚ.
Oprávnení výskumní pracovníci musia mať titul
PhD. alebo min. 4-ročnú výskumnú prax po
získaní titulu, po ktorom je možné získať doktorát

Participant Portal

Národný kontaktný
bod v SR
(v záložke „Ľudia“)

14.3.2013

14.8.2013

a v krajine hostiteľskej organizácie nesmú
v období 3 rokov pred uzavretím výzvy pracovať
viac než 12 mesiacov.

MARIE CURIE
INTERNATIONAL INCOMING
FELLOWSHIPS - IIF
(Medzinárodné hostiteľské
štipendiá)
FP7-PEOPLE-2013-IIF

MARIE CURIE CAREER
INTEGRATION GRANTS – CIG
FP7-PEOPLE-2013-CIG

Výzva je zameraná na posilnenie excelentnosti
výskumu
v
EÚ
výmenou
poznatkov
s excelentnými výskumnými pracovníkmi z tretích
krajín (krajiny mimo EÚ a pridružených krajín)
prostredníctvom výskumných projektov v Európe
s cieľom vytvoriť vzájomne prospešnú spoluprácu
medzi EÚ a tretími krajinami.

14.3.2013

14.8.2013

18.10.2012

18.9.2013

Oprávnení výskumní pracovníci z tretích krajín
musia mať titul PhD. alebo min. 4-ročnú
výskumnú prax po získaní titulu, po ktorom je
možné získať doktorát a v krajine hostiteľskej
organizácie nesmú v období 3 rokov pred
uzavretím výzvy pracovať viac než 12 mesiacov.
Výzva je zameraná na posilnenie európskeho
výskumného priestoru (ERA) prostredníctvom
podpory integrácie výskumných pracovníkov po
období
mobility
v organizáciách
krajín
EÚ/pridružených krajín.
Oprávnení výskumní pracovníci musia mať titul
PhD. alebo min. 4-ročnú výskumnú prax po
získaní titulu, po ktorom je možné získať doktorát
a v krajine hostiteľskej organizácie nesmú
v období 3 rokov pred uzavretím výzvy pracovať
viac než 12 mesiacov.

Slovenské inštitúcie môžu participovať na
multilaterálnych výskumných projektoch,
v ktorých sú okrem švajčiarskych inštitúcií
povinnými partnermi organizácie krajín
východnej Európy mimo EÚ.
GRANTY NA SPOLOČNÉ
VÝSKUMNÉ PROJEKTY

(JRP – Joint Research Projects)

V rámci výzvy sa poskytujú aj granty na prípravu
spoločných výskumných projektov (Preparatory
Grants) určené na pokrytie nákladov

20.3.2013

20.9.2013

spojených s vycestovaním na stretnutia
s budúcimi partnermi s cieľom prípravy
spoločného výskumného projektu. Termín
podania žiadosti o prípravný grant je do
31.8.2013.

SCOPES
2013 – 2016
(program
vedeckej
spolupráce
medzi
Švajčiarskom a
východnou
Európou)
GRANTY NA KRÁTKODOBÉ
POBYTY

Granty podporujú krátkodobé pobyty (1
týždeň – 3 mesiace) výskumných pracovníkov
vo Švajčiarsku (a pobyty švajčiarskych vedcov
v zahraničí). Cieľom pobytu je posilnenie
medzinárodnej spolupráce prostredníctvom
krátkeho výskumného projektu.
Žiadosť podáva švajčiarsky hostiteľ spolu
s hosťujúcim vedcom.
Oprávnení žiadatelia musia mať doktorát a
spolupráca musí pokračovať aj po skončení
pobytu.
Hradené sú iba náklady na pobyt.

http://www.snf.
ch/E/Pages/defa
ult.aspx

min. 2
mesiace
pred
začatím
pobytu

Granty sú určené na podporu projektov
žiadateľov z krajín V4 v týchto oblastiach:

Višegrádsky fond

COST - európska
spolupráca v
oblasti vedy a
techniky

MALÉ GRANTY

OTVORENÁ VÝZVA

1. kultúrna spolupráca (festivaly, publikácie)
2. vedecká výmena a výskum (konferencie,
publikácie)
3. vzdelávanie (semináre, letné školy)
4. výmeny mladých ľudí (športové,
vzdelávacie a kultúrne aktivity pre deti a
mládež)
5. cezhraničná spolupráca (projekty na
hranici 2 štátov V4 – do 50 km od hraníc)
6. podpora turizmu (sprievodcovia,
prezentácie, veľtrhy)

Výzva je zameraná na koordinačné aktivity a
podporu vytvárania sietí v rámci národne
financovaných výskumných činností.

-

1.9.2013

-

Najbližšia
uzávierka:
27.9.2013

www.visegradfund.
org

www.cost.eu

