VÝZVY NA PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH NÁVRHOV – aktualizované 18.9.2015
Výzvy sú usporiadané podľa dátumu uzavretia.
NÁZOV
PROGRAMU

HORIZONT
2020 – pilier
Excelentná
veda

INTERREG
Dunajský
nadnárodný
program
2014-2020

NÁZOV A
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO
VÝZVY

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

Prvá výzva v rámci
Dunjajského
nadnáraodného
programu
(INTERREG)

ZAMERANIE VÝZVY

DÁTUM
UVEREJNENIA

DÁTUM
UZAVRETIA

LINK

14.4.2015

1.10.2015

link

23.9.2015

3.11.2015

link

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)

Program nadnárodnej spolupráce INTERREG Dunajský nadnárodný
program 2014-2020 podporí inovácie, oblasť životného prostredia a
kultúrneho dedičstva, bezpečné dopravné systémy, ktoré sú šetrné k
životnému prostrediu, zlepšenie energetickej bezpečnosti a
energetickej efektívnosti a zlepšenie inštitucionálnych kapacít v
dunajskom regióne.

HORIZONT
2020 – pilier
Excelentná
veda

ERC STARTING
GRANT
ERC-2016-STGMASTER

Podpora špičkových výskumných pracovníkov (Principal Investigators)
na začiatku vytvárania nezávislého výskumného tímu, resp. programu
(2-7 rokov po získaní titulu PhD.).
Grant vo výške max. 1 500 000 € na 5 rokov.

29.7.2015

17.11.2015

link

Tematické oblasti:

Medzinárodný
vyšehradský
fond

MALÉ GRANTY

COST

OTVORENÁ VÝZVA

HORIZONT
2020 – pilier
Spoločenské
výzvy

HORIZON PRIZE FOOD SCANNER

- 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: max. 6000 €
Príspevok nepresiahne 80% celkových nákladov projektu.
Trvanie projektu: max. 6 mesiacov

Výzva je zameraná na podporu medzinárodného výskumu
prostredníctvom vytvárania sietí medzi vedcami a výskumnými
pracovníkmi. Výzva nepodporuje samotný výskum.
Cena určená na vývoj prenosného prístroja na detekciu alergénov
a určovanie nutričných charakteristík rôznych druhov potravín
neinvazívnym a efektívnym spôsobom.

1.12.2015

link

priebežne

Február
2016
(collection
date)

link

9.9.2015

9.3.2016

link

Tematické oblasti:

Medzinárodný
vyšehradský
fond

VINNOVA –
(Švédska
agentúra pre
inovačné
systémy)

- spolupráca v oblasti kultúry
- výmeny vedeckých pracovníkov a výskum
- vzdelávanie
- výmeny mládeže
ŠTANDARNÉ GRANTY
- cezhraničná spolupráca
- podpora turizmu
Podmienky oprávnenosti: s výnimkou cezhraničných projektov na
projekte musia participovať aspoň 3 krajiny V4.
Výška príspevku: min. 6001 €
Príspevok nepresiahne 80% celkových nákladov projektu.
Trvanie projektu: max. 12 mesiacov

VINNEMER MARIECURIE INCOMING

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.
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.

OČAKÁVANÉ VÝZVY
Návrhy pracovných programov v rámci HORIZONTu 2020 pre roky 2016 -2017 nájdete na tomto linku:
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/draft-work-programmes-2016-17

15.3.2016

link

16.3.2016

link

