VÝZVY NA PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH NÁVRHOV – aktualizované 11.6.2015
Výzvy sú usporiadané podľa dátumu uzavretia.
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Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo
zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to
použitím hlavne týchto nástrojov:

APVV

COST

Slovensko – Poľsko
2015

OTVORENÁ VÝZVA

-

príprava spoločných medzinárodných projektov;

-

príprava spoločných publikácií a iných výstupov;

-

aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných
vedeckých podujatí;

-

vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;

-

zbieranie výskumných materiálov;

-

zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých
pracovníkov (do 35 rokov)

Výzva je zameraná na podporu medzinárodného výskumu
prostredníctvom vytvárania sietí medzi vedcami a výskumnými
pracovníkmi. Výzva nepodporuje samotný výskum.

HORIZONT
2020 – pilier
Excelentná
veda

INDIVIDUAL
FELLOWSHIPS (IF)
H2020-MSCA-IF2015

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/výskumný pracovník (uplatní sa korekčný koeficient podľa krajiny
hosťujúcej org.) + 600€ (príspevok na mobilitu) + 800€/osobomesiac (výdavky
organizácie na výskum, odbornú prípravu a sieťovanie) + 650€/osobomesiac
(výdavky na riadenie).

12.3.2015

10.9.2015

link

Tematické oblasti:

Medzinárodný
vyšehradský
ŠTANDARNÉ GRANTY
fond

- 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 €

Štandardné
granty:
15.9.2015

link

16.9.2015

link

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

VINNOVA –
(Švédska
agentúra pre
inovačné
systémy) –
program
Mobility for
Growth
spolufinancované
zo 7.RP (Akcie
Marie-Curie)

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

Grant je určený na pokrytie 50% mzdových nákladov výskumného
pracovníka počas doby riešenia projektu a iných relevantných nákladov
spojených s mobilitou.
Program tiež ponúka cestovné granty určené na plánovanie a prípravu
spoločného projektu.

HORIZONT
2020 – pilier
Excelentná
veda

COFUND - Cofunding 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)

OČAKÁVANÉ VÝZVY
Návrhy pracovných programov v rámci HORIZONTu 2020 pre roky 2016 -2017 nájdete na tomto linku:
http://www.eurida-research.com/horizon-2020-news/news-18/index.html

14.4.2015

1.10.2015

link

