VÝZVY NA PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH NÁVRHOV – aktualizované 26.1.2015
Výzvy sú usporiadané podľa dátumu uzavretia.

NÁZOV
PROGRAMU

HORIZONT
2020 – pilier
Spoločenské
výzvy

NÁZOV A
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO
VÝZVY

Personalising Health
And Care
H2020-PHC-2015single-stage_RTD

ZAMERANIE VÝZVY



PHC-09-2015: PHC 9 – 2015: Vaccine development for povertyrelated and neglected infectious diseases: HIV/AIDS



PHC-15-2015: Clinical research on regenerative medicine



PHC-33-2015: New approaches to improve predictive human safety
testing

DÁTUM
UVEREJNENIA

30.07.2014

DÁTUM
UZAVRETIA

24.02.2015

link

Tematické oblasti:

Medzinárodný MALÉ GRANTY
vyšehradský
ŠTANDARNÉ
fond
GRANTY

- spolupráca v oblasti kultúry
- výmeny vedeckých pracovníkov a výskum
- vzdelávanie
- výmeny mládeže
- cezhraničná spolupráca
- podpora turizmu
Podmienky oprávnenosti: s výnimkou cezhraničných projektov na projekte
musia participovať aspoň 3 krajiny V4.
Výška príspevku:
malé granty: max. 6000 €
štandardné granty: min. 6001 €

Malé
granty:
1.3.2015
Štandardné
granty:
15.3.2015

link

Príspevok nepresiahne 80% celkových nákladov projektu.
Trvanie projektu:
 malé granty - max. 6 mesiacov
 štandardné granty – max. 12 mesiacov

HORIZONT
2020 – pilier
Excelentná
veda

ERC CONSOLIDATOR
GRANT
ERC-2015-CoG

Podpora špičkových výskumných pracovníkov (Principal Investigators) pri
upevňovaní nezávislého výskumného tímu, resp. programu (PI musia byť
viac než 7 a max. 12 rokov po získaní PhD.).
Grant vo výške max. 2 000 000 € na 5 rokov.

13.11.2014

12.3.2015

link

INNOVA –
(Švédska
agentúra pre
inovačné
systémy) –
program
Mobility for
Growth

Výzva je zameraná na podporu mobility skúsených výskumných pracovníkov
do Švédska (podmienka je doktorát, resp. 4-ročná výskumná prax). Cieľom je
zlepšenie kvalifikácie výskumných pracovníkov prostredníctvom
medzinárodného výskumného projektu v rôznych oblastiach výskumu.
VINNEMER MARIECURIE INCOMING

spolufinancované
zo 7.RP (Akcie
Marie-Curie)

HORIZONT
2020 – pilier
Spoločenské
výzvy

HORIZONT
2020 – pilier
Excelentná
veda

Grant je určený na pokrytie 50% mzdových nákladov výskumného
pracovníka počas doby riešenia projektu a iných relevantných nákladov
spojených s mobilitou.

17.9.2014

17.3.2015

link

10.12.2014

21.4.2015
(fáza 1)
8.9.2015
(fáza 2)

link

6.1.2015

28.4.2015

link

Program tiež ponúka cestovné granty určené na plánovanie a prípravu
spoločného projektu.
WASTE: A RESOURCE
TO RECYCLE, REUSE
AND RECOVER RAW
MATERIALS
H2020-WASTE-2015two-stage

MARIE
SKŁODOWSKA-CURIE
RESEARCH AND
INNOVATION STAFF
EXCHANGE (RISE)
2020-MSCA-RISE2015





WASTE-6a-2015: Eco-innovative solutions
WASTE-6b-2015: Eco-innovative strategies
WASTE-7-2015: Ensuring sustainable use of agricultural waste, coproducts and by-products

Schéma RISE podporuje medzinárodnú a medzisektorovú spoluprácu
prostredníctvom výmeny vedeckovýskumných pracovníkov a riadiacim a admin.
personálom medzi výskumom a trhom a naopak.
Trvanie projektu - 4 roky
3 rôzne krajiny, z toho aspoň 2 z EÚ, pričom ak všetci sú z rovnakého sektora, aspoň
jeden musí byť z 3. Krajiny
Pevná sadzba 2000€/osobomesiac = príspevok na zamestnancov vyslaných na
výmenu (nepokrýva mzdu) + 2500€ pre organizáciu/1 osobomesiac pobytu (výdavky
na výskum, odbornú prípravu a sieťovanie) + 700€/osobomesiac na riadenie
a nepriame výdavky.

Cieľom je posilniť výskum vo výskumných inštitúciách z krajín EÚ so slabšou
výkonnosťou výskumu, a to prostredníctvom prepojenia na minimálne dvoch
vo výskume silných medzinárodných európskych partnerov.

HORIZONT
Twinning of
2020 – pilier
research institutions
Rozširovanie
excelentnosti a H2020-TWINN-2015
účasti

HORIZONT
2020 – pilier
Spoločenské
výzvy

Sustainable Food
Security
H2020-SFS-2015-1

Medzi oprávnené aktivity patria:
- krátkodobé výmeny pracovníkov
- návštevy expertov a krátkodobé školenia (aj virtuálne)
- workshopy
- účasť na konferenciách
- letné školy
- diseminačné aktivity
SFS-14b-2015: Authentication of food products
– cieľom je uľahčenie spolupráce medzi organizáciami financujúcimi výskum
v EÚ v tejto oblasti. Projekty majú prispieť k výmene informácií a budúcej
spolupráci pri identifikácii výskumných priorít v tejto oblasti
a komplementárnosti v aktivitách na úrovni štátov EÚ a medzinárodnej
úrovni a pripraviť pôdu pre zlepšenú koordináciu výskumu, databáz
a prístupov k verifikácii autenticity potravín.
CSA, 100% krytie nákladov

2.7.2014

7.5.2015

link

25.7.2014

11.6.2015

link

HORIZONT
2020 – pilier
Spoločenské
výzvy

Innovative,
Sustainable And
Inclusive
Bioeconomy
H2020-ISIB-2015-1



ISIB-02-2015: Closing the research and innovation divide: the crucial role
of innovation support services and knowledge exchange



ISIB-13-2015: Coordination action in support of the implementation by
participating States of a Joint Programming Initiative on ‘A Healthy Diet
for a Healthy Life’

25.7.2014

11.6.2015

link

OČAKÁVANÉ VÝZVY

PROGRAM

NÁZOV VÝZVY

HORIZONT 2020
– pilier
Excelentná veda

ERC ADVANCED
GRANT 2015

HORIZONT 2020
– pilier
Excelentná veda

INDIVIDUAL
FELLOWSHIPS (IF)

ERC-2015-AdG

H2020-MSCA-IF-2015

ZAMERANIE

Granty sú určené na podporu excelentných hlavných
riešiteľov (Principal Investigators), ktorí už dosiahli
významné úspechy vo výskume. Projektový návrh musí
byť prelomový, ambiciózny a uskutočniteľný.
Max. výška grantu 2,5 mil. € na dobu 5 rokov.
Cieľom je zlepšiť tvorivý a inovačný potenciál skúsených
výskumných pracovníkov (PhD. alebo min. 4 roky vo výskume)
prostredníctvom odborného vzdelávania, medzinárodnej
a medzisektorovej mobility. Podpora je zameraná aj na návrat
a reintegráciu výskumných pracovníkov späť do EÚ.
Žiadosť podáva hosťujúca org. (prijímateľ) v spolupráci
s výskumným pracovníkom (iba 1 prijímateľ).
MSCA-IF-2015-EF: Marie Skłodowska-Curie Individual
Fellowships (IF-EF) – (European F) mobility do EÚ alebo v rámci
EÚ, aj reintegrácie do EÚ, resp. “reštart“ kariéry po prestávke
MSCA-IF-2015-GF: Marie Skłodowska-Curie Individual
Fellowships (IF-GF) – (Global F) – vyslanie do 3. krajiny
a povinný návrat po dobu 12 mesiacov späť do EÚ.
55 800 €/rok/výskumník + príspevok na mobilitu + výdavky
organizácie – 800€/osobomesiac + riadenie 650€/osobomesiac.

PREDPOKLADANÝ
DÁTUM
UVEREJNENIA
VÝZVY

PREDPOKLADANÝ
DÁTUM
UZAVRETIA
VÝZVY

10.2.2015

2.6.2015

link

12.3.2015

10.9.2015

link

ĎALŠIE
INFORMÁCIE

HORIZONT 2020
– pilier
Excelentná veda

COFUND - Co-funding
of Regional, National
and International
Programmes
H2020-MSCACOFUND-2015

Spolufinancovanie nových alebo existujúcich
regionálnych, národných alebo medzinárodných
programov na podporu excelentnosti odborného
vzdelávania výskumných pracovníkov, mobility
a kariérneho rozvoja.
Programy pre mladých výskumných pracovníkov:
Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national
and international programmes (COFUND-DP)
Programy pre skúsených výskumných pracovníkov:
Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national
and international programmes (COFUND-FP)

14.4.2015

1.10.2015

link

