VÝZVY NA PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH NÁVRHOV
Aktualizované 25.06.2018
Viac informácií nájdete po kliknutí na výzvu/tému.
NÁZOV PROGRAMU NÁZOV A IDENTIFIKAČNÉ
resp. POSKYTOVATEĽ
ČÍSLO VÝZVY

HORIZONT 2020 –
Excelentná veda

HORIZONT 2020 –
Excelentná veda

CALL FOR PROPOSALS FOR
ERC ADVANCED GRANT
ERC-2018-ADG

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE
INDIVIDUAL FELLOWSHIPS
H2020-MSCA-IF-2018

TÉMA

ERC-2018-ADG: ERC Advanced
Grant

MSCA-IF-2018: Individual
Fellowships

ĎALŠIE INFORMÁCIE

DÁTUM
DÁTUM
OTVORENIA UZAVRETIA

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.

17.05.2018

30.08.2018

Cieľom je zlepšiť tvorivý a inovačný potenciál skúsených
výskumných pracovníkov (t.j. má PhD. alebo pôsobí min.
4 roky vo výskume) prostredníctvom odborného
vzdelávania, medzinárodnej a medzisektorovej mobility.
Podpora je zameraná aj na návrat výskumných
pracovníkov
z tretích krajín do Európy a návrat ku kariére po jej
prerušení. Prijímateľom grantu je organizácia, ktorá
zamestná výskumného pracovníka.
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 (jednotkové na osobomesiac):
1. náklady pre výskumného pracovníka (mzda + odvody,
mobilita, príspevok na rodinu)
2. institucionálne náklady (výskum, školenie, sieťovanie,
riadenie, réžia)

12.04.2018

12.09.2018

HORIZONT 2020 –
Šírenie excelentnosti
a rozširovanie účasti

HORIZONT 2020 –
Excelentná veda

Vyšehradský fond

WIDENING FELLOWSHIPS
H2020-WF-2018-2020

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE
CO-FUNDING OF REGIONAL,
NATIONAL AND
INTERNATIONAL
PROGRAMMES
H2020-MSCA-COFUND-2018

Vyšehradské granty

Widening Fellowships
WF-01-2018
WF-02-2019

Ide o podmnožinu schémy "MSCA Individual Fellowships"
so špecifickým zameraním na krajiny
s nižšou výkonnosťou výskumu a inovácií (tzv. "widening
countries"). Podpora je určená pre skúsených výskumných
pracovníkov na mobilite
v takejto krajine.
Projektové návrhy musia spĺňať všetky kritériá
oprávnenosti platné pre MSCA Individual Fellowships.

12.04.2018
11.04.2019

12.09.2018
11.09.2019

Co-funding of regional, national
and international programmes
MSCA-COFUND-2018

Výzva je zameraná na spolufinancovanie nových alebo
existujúcixh regionálnych, národných alebo
medzinárodných programov, ktoré podporujú
medzinárodné, medzisektorové a interdisciplinárne
vzdelávanie výskumných pracovníkov a doktorandov a ich
medzinárodnú a medzisektorovú mobilitu vo všetkých
fázach ich vedeckej kariéry.
Žiadateľmi sú organizácie, ktoré financujú alebo
implementujú doktorandské alebo štipendijné programy
pre výskumných pracovníkov.

12.04.2018

27.09.2018

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
40km 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.

01.10.2018
01.02.2019
01.06.2019

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

01.10.2018
01.02.2019
01.06.2019

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

01.10.2018
01.02.2019
01.06.2019

HORIZONT 2020 –
Spoločenské výzvy

Hlavné priority:
1. personalizovaná medicína
2. inovatívne zdravotníctvo
BETTER HEALTH AND CARE,
3. infekčné ochorenia a zlepšovanie zdravia vo svete
ECONOMIC GROWTH AND
Jednotlivé témy nájdete po kliknutí 4. inovatívne zdravotnícke systémy - integrácia zdravotnej
SUSTAINABLE HEALTH
na výzvu.
starostlivosti
SYSTEMS
5. objasnenie úlohy životného prostredia vrátane
H2020-SC1-BHC-2018-2020
klimatických zmien pre zdravie a blahobyt

26.07.2018

02.10.2018
16.04.2019

15.05.2018

15.11.2018

Typy projektov: RIA, IA, CSA*

HORIZONT 2020 –
Šírenie excelentnosti
a rozširovanie účasti

WIDESPREAD
H2020-WIDESPREAD-20182020

Cieľom nástroja Twinning je posilniť výskum na
univerzitách a vo výskumných organizáciách z krajín s
menšou intenzitou výskumu prostredníctvom prepojenia
na minimálne dvoch medzinárodne uznávaných partnerov
z Európy.
Projekt by mal pozostávať z viacerých aktivít typu:
- krátkodobé výmeny pracovníkov
WIDESPREAD-03-2018: Twinning
- návštevy expertov a krátkodobé školenia (aj virtuálne)
- workshopy
- účasť na konferenciách
- spoločné letné školy
- diseminačné aktivity
Typ projektu: CSA*

HORIZONT 2020 –
Šírenie excelentnosti
a rozširovanie účasti

WIDESPREAD
H2020-WIDESPREAD-20182020

Cieľom nástroja ERA Chairs je zriadiť v organizácii ako je
univerzita alebo výskumná organizácia pracovisko, ktoré
bude riadiť vynikajúci výskumník (ERA Chair) vybraný na
základe medzinárodného výberového konania na začiatku
projektu. Výskumník okolo seba vytvorí špičkový
WIDESPREAD-04-2019: ERA Chairs výskumný tím, ktorého úlohou bude uskutočniť zásadný
kvalitatívny posun celej inštitúcie v danom vednom
odbore, čím sa zabezpečí väčšia konkurencieschopnosť pri
získavaní medzinárodných grantov.

26.07.2018

15.11.2018

OTVORENÁ VÝZVA

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

priebežne

29.11.2018

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE
INNOVATIVE TRAINING
NETWORKS
H2020-MSCA-ITN-2019

Podpora spoločných výskumných (medzisektorových) sietí
pre spoločnú odbornú prípravu mladých výskumných
pracovníkov a doktorandov s cieľom pripraviť novú
generáciu tvorivých a inovatívnych mladých výskumníkov
s podnikateľským cítením.
Podporujú sa 3 typy projektov (sietí):
1. Európske siete odbornej prípravy
European Training Networks (ETN)
2. Európske priemyselné doktoráty
European Industrial Doctorates (EID)
3. Spoločné európske doktoráty
European Joint Doctorates (EJD)

13.09.2018

15.01.2019

Typ projektu: CSA*

COST

HORIZONT 2020 –
Excelentná veda

Innovative Training Networks

HORIZONT 2020 –
Vedúce postavenie
priemyslu

HORIZONT 2020 –
Spoločenské výzvy

Výzva sa zameriava na:
- zlepšenie výrobného procesu
TRANSFORMING EUROPEAN
- vývoj novovznikajúcich a potenciálne disruptívnych
INDUSTRY
Jednotlivé témy nájdete po kliknutí biotechnológií
H2020-NMBP-TR-IND-2018na výzvu.
- vývoj medicínskych technológií pre diagnostiku
2020
a liečbu

SUSTAINABLE FOOD
SECURITY
H2020-SFS-2018-2020

Typy projektov (v závislosti od témy): RIA, IA*
Cieľom výzvy je:
- získavať rozmanité a zdravé potraviny z pevniny
a mora
- zvýšiť efektívnosť zdrojov a zlepšiť environmentálne
vlastnosti potravinových systémov od prvovýroby po
spotrebiteľa
- porozumieť dopadu klimatických zmien na
poľnohospodárstvo, zdroje, kvalitu potravín
a identifikovať možnosti ako ich zvládať
- redukovať emisie skleníkových plynov
Jednotlivé témy nájdete po kliknutí
a znečisťujúcich látok v ovzduší pochádzajúcich
na výzvu.
z využívania pôdy a produkcie potravín berúc do úvahy
hlavné činitele, ktoré ich spôsobujú, ako sú vstupy a
modely spotrebiteľského správania.
Typy projektov (v závislosti od témy): RIA, IA, ERA-NET
Cofund, EJP COFUND*
Dátum uzavretia sa v prípade dvojfázových tém vzťahuje
na 1. fázu podávania projektového návrhu (t.j.
predloženie skráteného návrhu projektu)

16.10.2018

22.01.2019
21.02.2019
24.04.2019

16.10.2018

23.01.2019

Cieľom výzvy je zlepšiť prírodný, sociálny, kultúrny
a ekonomický potenciál rurálnych oblastí, podporiť
koherenciu politík a posilniť ekonomický rozvoj,
ekosystémové služby a podnikateľské inovácie.

HORIZONT 2020 –
Spoločenské výzvy

RURAL RENAISSANCE
H2020-RUR-2018-2020

Jednotlivé témy nájdete po kliknutí
na výzvu.
Typy projektov (v závislosti od témy): RIA, IA, CSA*

16.10.2018

23.01.2019

16.10.2018

23.01.2019

07.11.2017

24.01.2019
18.09.2019
13.05.2020

Dátum uzavretia sa v prípade dvojfázových tém vzťahuje
na 1. fázu podávania projektového návrhu (t.j.
predloženie skráteného návrhu projektu)
Výzva je zameraná na udržateľné využívanie potenciálu
morí, oceánov a vnútrozemských vodných zdrojov s
ohľadom na ochranu biodiverzity a lepšie zvládanie
klimatických zmien.

HORIZONT 2020 –
Spoločenské výzvy

BLUE GROWTH
H2020-BG-2018-2020

Jednotlivé témy nájdete po kliknutí
na výzvu.
Typy projektov (v závislosti od témy): RIA, IA, CSA*
Dátum uzavretia sa v prípade dvojfázových tém vzťahuje
na 1. fázu podávania projektového návrhu (t.j.
predloženie skráteného návrhu projektu).

HORIZONT 2020 –
Excelentná veda

Podpora prelomového, vysoko rizikového
FET OPEN – NOVEL IDEAS
a ambiciózneho interdisciplinárneho výskumu
FOR RADICALLY NEW
FETOPEN-01-2018-2019-2020: FETs radikálnou víziou a prelomovým technologickým cieľom.
TECHNOLOGIES
Open Challenging Current Thinking
H2020-FETOPEN-2018-2020
Typy projektov: RIA*

Cieľom výzvy je hľadať riešenia pre naplnenie cieľov
Praížskej dohody a získavať ďalšie vedecké poznatky pre
implementovanie vnútroštátne stanovených príspevkov
(tzv. NDC - Nationally Determined Contributions).

HORIZONT 2020 –
Spoločenské výzvy

BUILDING A LOW-CARBON,
CLIMATE RESILIENT FUTURE:
CLIMATE ACTION IN SUPPORT Jednotlivé témy nájdete po kliknutí
OF THE PARIS AGREEMENT
na výzvu.
Typy projektov: RIA, CSA*
H2020-LC-CLA-2018-20192020
Dátum uzavretia sa v prípade dvojfázových tém vzťahuje
na 1. fázu podávania projektového návrhu (t.j.
predloženie skráteného návrhu projektu).

14.11.2018

19.02.2019

14.11.2018

19.02.2019

Výzva je zameraná na posun smerom k zelenšej
ekonomike efektívnejšie využívajúcej zdroje a odolnej voči
zmenám klímy, ktorá je v súlade s prírodným prostredím a
cieľmi udržateľného rozvoja OSN.

HORIZONT 2020 –
Spoločenské výzvy

GREENING THE ECONOMY IN
LINE WITH THE SUSTAINABLE
Jednotlivé témy nájdete po kliknutí
DEVELOPMENT GOALS
na výzvu.
Typy projektov: RIA, IA, CSA, ERA-NET Cofund*
(SDGS)
H2020-SC5-2018-2019-2020
Dátum uzavretia sa v prípade dvojfázových tém vzťahuje
na 1. fázu podávania projektového návrhu (t.j.
predloženie skráteného návrhu projektu).

HORIZONT 2020 –
Veda so spoločnosťou
a pre spoločnosť

SCIENCE WITH AND FOR
SOCIETY
H2020-SWAFS-2018-2020

Cieľom výzvy je:
- prispieť k implementácii princípov "zodpovedného
výskumu a inovácií" prostredníctvom zmien
v inštitucionálnom riadení vo výskumných organizáciách
(Research Performing Organisations -RPOs), resp. org.
financujúcich výskum (Research Funding Organisations RFOs)
- podporiť rodovú rovnosť v politike VaI prostredníctvom
inštitucionálnych zmien
- otvoriť VaI spoločnosti v rôznych územných kontextoch
prostredníctvom partnerstiev širokého spektra inštitúcií
Jednotlivé témy nájdete po kliknutí (univerzity, školy, múzeá, orgány verejnej moci, tretí
na výzvu.
sektor...)
- podporiť občiansku vedu (citizen science), kde občan
participuje na VaI vo všetkých fázach
- budovať vedomostnú základňu pre vedu so
spoločnosťou a pre spoločnosť prostredníctvom projektov
"zospodu - nahor", aj presne zadefinovaných tém

11.12.2018

02.04.2019

26.04.2018

01.09.2020

Typy projektov: RIA, CSA*
Dátum uzavretia sa v prípade dvojfázových tém vzťahuje
na 1. fázu podávania projektového návrhu (t.j.
predloženie skráteného návrhu projektu).

HORIZONT 2020 –
Vedúce postavenie
priemyslu

EIC HORIZON PRIZE FOR
'EARLY WARNING FOR
EPIDEMICS'
H2020-EPIDEMICS-EICPRIZE2020

EIC Horizon Prize for 'Early
Warning for Epidemics'

Prehľad ďalších výziev H2020 nájdete na tomto odkaze.

Projekt by mal vyvinúť ľahko upraviteľný, spoľahlivý a
nákladovo efektívny prototyp systému včasného
varovania na predpovedanie a monitorovanie ochorení
prenášaných vektormi s cieľom predchádzať výskytu
ohnísk, zmierniť ich vplyv na miestnej, regionálnej a
celosvetovej úrovni a podporiť existujúce snahy o ich
elimináciu.

*
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%

