VÝZVY NA PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH NÁVRHOV
Aktualizované 22.2.2017.
Výzvy sú usporiadané podľa dátumu uzavretia.
Viac informácií nájdete po kliknutí na výzvu/tému.
NÁZOV
NÁZOV A IDENTIFIKAČNÉ
PROGRAMU resp.
ČÍSLO VÝZVY
POSKYTOVATEĽ

Medzinárodný
vyšehradský fond

VISEGRAD GRANTS

HORIZONT 2020
pilier Spoločenské výzvy

PERSONALISED MEDICINE
(H2020-SC1-2016-2017)

HORIZONT 2020
pilier Spoločenské výzvy

PERSONALISED MEDICINE
(H2020-SC1-2016-2017)

TÉMA

Tematické oblasti:
- kultúra a spoločná identita
- vzdelávanie a budovanie kapacít
- životné prostredie
- hodnoty demokracie a médiá
- verejná politika a inštitucionálne
partnerstvvá
- výmena vedeckých poznatkov a
spolupráca vo výskume
- regionálny rozvoj, podnikanie a turizmus
- sociálny rozvoj

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Podmienky oprávnenosti: s výnimkou cezhraničných
projektov na projekte musia participovať aspoň 3
krajiny V4.
Výška príspevku: bez limitu, v priemere 13
000€/projekt
Miera financovania: max. 100% oprávnených
nákladov projektu, odporúča sa však kofinancovanie z
vl. zdrojov
Trvanie projektu: max. 12 mesiacov

SC1-PM-17-2017: Personalised computer Výskumný a inovačný projekt (RIA)
models and in-silico systems for well-being Viac informácií nájdete po kliknutí na tému.

SC1-PM-16-2017: In-silico trials for
developing and assessing biomedical
products

DÁTUM
DÁTUM
OTVORENIA UZAVRETIA

Výskumný a inovačný projekt (RIA)
Viac informácií nájdete po kliknutí na tému.

01.03.2017
01.06.2017
01.09.2017
01.12.2017

08.11.2016

14.03.2017

08.11.2016

14.03.2017

Schéma RISE podporuje medzinárodnú a
medzisektorovú spoluprácu prostredníctvom mobilít
zamestnancov pracujúcich v oblasti výskumu a
inovácií a výmenu poznatkov a nápadov medzi
výskumom a trhom, pričom základom partnerstva je
spoločný výskumný projekt.
Trvanie projektu: 4 roky
MARIE SKŁODOWSKA-CURIE
Podmienky účasti: organizácie z min. 3 rôznych krajín,
HORIZONT 2020 –
RESEARCH AND INNOVATION MSCA-RISE-2017: Research and Innovation z toho aspoň 2 z EÚ/asoc. krajiny, pričom platí, že ak
pilier Excelentná
STAFF EXCHANGE
Staff Exchange
všetky org. sú iba z jedného sektora (akadem., resp.
veda
(H2020-MSCA-RISE-2016)
neakadem.), aspoň jedna musí byť v tzv. 'tretej'
krajine.
Príspevok EÚ: pokrýva max. 540 osobomesiacov
Oprávnené náklady (podľa stanovených limitov):
1. náklady spojené s mobilitou zamestnanca
(cestovné, ubytovanie, diéty, vreckové)
2. institucionálne náklady (výskum, školenie,
sieťovanie, riadenie, réžia)

01.12.2016

05.04.2017

HORIZONT 2020
pilier Spoločenské výzvy

PERSONALISED MEDICINE
(H2020-SC1-2016-2017)

SC1-PM-20-2017: Methods research for
improved health economic evaluation

Výskumný a inovačný projekt (RIA)
Viac informácií nájdete po kliknutí na tému.

28.07.2016

11.04.2017

HORIZONT 2020
pilier Spoločenské výzvy

PERSONALISED MEDICINE
(H2020-SC1-2016-2017)

SC1-PM-11-2016-2017: Clinical research Výskumný a inovačný projekt (RIA)
on regenerative medicine
Viac informácií nájdete po kliknutí na tému.

28.07.2016

11.04.2017

HORIZONT 2020
pilier Spoločenské výzvy

PERSONALISED MEDICINE
(H2020-SC1-2016-2017)

28.07.2016

11.04.2017

SC1-PM-03-2017: Diagnostic
characterisation of rare diseases

Výskumný a inovačný projekt (RIA)
Viac informácií nájdete po kliknutí na tému.

HORIZONT 2020
pilier Spoločenské výzvy
HORIZONT 2020
pilier Spoločenské výzvy

HORIZONT 2020
pilier - Veda so
spoločnosťou a
pre spoločnosť

COST

PERSONALISED MEDICINE
(H2020-SC1-2016-2017)

SC1-HCO-08-2017: Actions to bridge the
Koordinačný a podporný projekt (CSA)
divide in European health research and
Viac informácií nájdete po kliknutí na tému.
innovation

28.07.2016

11.04.2017

PERSONALISED MEDICINE
(H2020-SC1-2016-2017)

SC1-HCO-07-2017: Global Alliance for
Výskumný a inovačný projekt (RIA)
Chronic Diseases (GACD) prevention and
Viac informácií nájdete po kliknutí na tému.
management of mental disorders

28.07.2016

11.04.2017

12.04.2017

30.08.2017

priebežne

07.09.2017

SCIENCE WITH AND FOR
SOCIETY
(H2020-SWAFS-2016-17)

OTVORENÁ VÝZVA

Viac informácií nájdete po kliknutí na
výzvu.

Výzva je zameraná na podporu medzinárodného
výskumu prostredníctvom vytvárania sietí medzi
vedcami a výskumnými pracovníkmi. COST
nefinancuje výskum ako taký.

HORIZONT 2020 – MARIE SKŁODOWSKA-CURIE
pilier Excelentná INDIVIDUAL FELLOWSHIPS
(H2020-MSCA-IF-2017)
veda

MSCA-IF-2017: Individual Fellowships

Cieľom je zlepšiť tvorivý a inovačný potenciál
skúsených výskumných pracovníkov (s titulom PhD.
alebo min. 4 roky výskumnej praxe) prostredníctvom
odborného vzdelávania, medzinárodnej a
medzisektorovej mobility. Podpora je zameraná aj na
návrat výskumných pracovníkov z tretích krajín do
Európy a návrat do výskumnej praxe po prerušení
kariéry.
Existujú 2 typy pobytov (štipendií):
European Fellowships: mobility do EÚ alebo v rámci
EÚ, aj reintegrácia do EÚ, resp. “reštart“ kariéry po
prestávke
Global Fellowships: vyslanie do tretej krajiny a
povinný návrat po dobu 12 mesiacov späť do EÚ.
Oprávnené náklady (fixný príspevok):
1. náklady pre výskumného pracovníka (mzda +
odvody, mobilita, príspevok na rodinu)
2. institucionálne náklady (výskum, školenie,
sieťovanie, riadenie, réžia)

11.04.2017

14.09.2017

FETOPEN-01-2016-2017: FET-Open
research and innovation actions

Téma je zameraná na podporu riskantného výskumu
v počiatočnej fáze, ktorého cieľom má byť radikálne
nová technológia. Odporúča sa účasť zástupcov
priemyslu (hlavne MSP).
Typ projektu: výskumný a inovačný projekt (RIA)

08.12.2015

27.09.2017

FET-OPEN – NOVEL IDEAS

HORIZONT 2020 –
FOR RADICALLY NEW
TECHNOLOGIES
pilier Excelentná
(H2020-FETOPEN-2016-2017)
veda

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE
CO-FUNDING OF REGIONAL,
HORIZONT 2020 –
NATIONAL AND
pilier Excelentná
INTERNATIONAL
veda
PROGRAMMES
(H2020-MSCA-COFUND-2017)

Granty EHP a
Nórska

Bilaterálny fond na národnej
úrovni pre rok 2016

MSCA-COFUND-2017: Co-funding of
regional, national and international
programmes

Spolufinancovanie regionálnych, národných alebo
medzinárodných programov, ktoré podporujú
individuálne vedecko-výskumné pobyty skúsených
výskumných pracovníkov (12–36 mesiacov) alebo
spolufinancovanie regionálnych, národných alebo
medzinárodných doktorandských študijných
programov. Existujúce alebo nové programy by mali
umožňovať medzinárodné, medzisektorové alebo
medziodborové vzdelávanie a odbornú prípravu a
podporovať medzinárodnú a medzisektorovvú
mobilitu.
Oprávnené náklady (fixný príspevok):
1. náklady pre výskumného pracovníka (hradené EK
iba čiastočne)
2. institucionálne náklady (hradené EK iba čiastočne)

Finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných
na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou
republikou a donorskými štátmi (Nórskom,
Lichtenštajnskom a Islandom) v rámci 3
komponentov:
1. Kultúrny komponent
2. Environmentálny komponent
3. Sociálny komponent
Oprávnené aktivity:
- organizácia podujatia
- študijná cesta
- účasť na podujatí
Podmienkou je min. 1 partner z donorského štátu

05.04.2017

28.09.2017

31.10.2017
15.08.2016

(resp. do
vyčerpania
finančných
prostriedkov)

Program LIFE 20142020

Výzva na rok 2017

HORIZONT 2020 –
WIDESPREAD
Šírenie
(H2020-WIDESPREAD-2016excelentnosti a
2017)
rozširovanie účasti

LIFE má dva podprogramy členené v
nasledujúcej štruktúre:
Podprogram „Životné prostredie“ má tri
prioritné oblasti:
a) „životné prostredie a efektívne
využívanie zdrojov“;
b) „príroda a biodiverzita“;
c) „správa a informovanie v oblasti
životného prostredia“.
Podprogram „Ochrana klímy“ má tri
prioritné oblasti:
a) „zmierňovanie zmeny klímy“;
b) „adaptácia na zmenu klímy“;
c) „správa a informovanie v oblasti klímy“.

WIDESPREAD-03-2017: ERA Chairs

Cieľom nástroja ERA Chairs je zriadiť v organizácii ako
je univerzita alebo výskumná inštitúcia pracovisko,
ktoré bude riadiť vynikajúci výskumník (ERA Chair)
vybraný transparentným medzinárodným tendrom.
Výskumník okolo seba vytvorí špičkovvý výskumný
tím, ktorého úlohou bude uskutočniť zásadný
kvalitatívny posun celej inštitúcie, prípadne vznik
alebo rozvoj vedného odboru s významným dopadom
aj na spolupracujúce inštitúcie a celý región.

28.04.2017

September
2017

12.04.2017

15.11.2017

Cieľom nástroja Twinning je posilniť výskum vo
výskumných inštitúciách, a to prostredníctvom
prepojenia na minimálne dvoch vo výskume silných
medzinárodných partnerov z Európy.

HORIZONT 2020 –
WIDESPREAD
Šírenie
(H2020-WIDESPREAD-2016excelentnosti a
2017)
rozširovanie účasti

Program
cezhraničnej
spolupráce ENPI
Maďarsko Slovensko Rumunsko Ukrajina 20142020

Prvá výzva 2017
HUSKROUA/1701

WIDESPREAD-05-2017: Twinning

Prioritné oblasti:
- udržateľné využívanie životného
prostredia v cezhraničnej oblasti zachovanie príordných zdrojov, znižovanie
emisií skleníkových plynov a znečistenia
riek
- rozvoj dopravnej infraštruktúry pre
lepšiu mobilitu ľudí a tovarov
- rozvoj infraštruktúry IKT a zdieľanie
informácií
- podpora spoločných aktivít na ochranu
pred katastrofami spôsobenými
prírodnými a antropogénnymi činiteľmi a
spoločné opatrenia počas krízových
situácií

Medzi oprávnené aktivity patria:
-krátkodobé výmeny pracovníkov
-návštevy expertov a krátkodobé školenia (aj
virtuálne)
-workshopy
-účasť na konferenciách
-letné školy
-diseminačné aktivity

Oprávnené územia:
Slovensko: Košický kraj, Prešovský kraj
Rumunsko: Maramureş, Satu-Mare
Ukrajina: Zakarpatska, Ivano–Frankivska
Oprávnené partnerstvo: min. 1 partner z krajiny
participujúcej v Programe a min. 1 partner z Ukrajiny
Miera financovania EK: max. 90% oprávnených
nákladov
Celková alokácia na výzvu: 22 mil. EUR
Trvanie projektu: 12-36 mesiacov

Predbežné zameranie výziev H2020 na roky 2018-2020 nájdete v tzv. „scoping papers“ na stránke EK venovanej H2020

11.05.2017

15.11.2017

15.02.2017

15.11.2017

tu.

