AKTUÁLNE VÝZVY NA PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH NÁVRHOV

NÁZOV PROGRAMU

NÁZOV A IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO VÝZVY

ZAMERANIE VÝZVY

DÁTUM
UVEREJNENIA

DÁTUM
UZAVRETIA

ĎALŠIE
INFORMÁCIE

-

1.12.2013

link

Granty sú určené na podporu projektov
žiadateľov z krajín V4 v týchto oblastiach:
1. kultúrna spolupráca (festivaly, publikácie)
2. vedecká výmena a výskum (konferencie,
publikácie)

3. vzdelávanie (semináre, letné školy)
4. výmeny mladých ľudí (športové, vzdelávacie

Višegrádsky fond

MALÉ GRANTY

a kultúrne aktivity pre deti a mládež)
5. cezhraničná spolupráca (projekty na hranici
2 štátov V4 – do 50 km od hraníc)
6. podpora turizmu (sprievodcovia,
prezentácie, veľtrhy)

Okrem cezhraničných projektov je povinná
účasť subjektov z aspoň 3 krajín V4 (SR, ČR,
Maďarsko, Poľsko).
Max. výška príspevku z fondu na projekt je
6 000€.
Miera financovania z fondu: max. 70%
Max. Trvanie projektu: 6 mesiacov

Tres Cantos
Open Lab
Foundation
spolufinancované zo
7.RP (Akcie MarieCurie)

7.RP Iniciatíva pre
inovatívne
liečivá
(Innovative
Medicines
Initiative)
Flámska nadácia
pre vedu (FWO)
– program
Pegasus
spolufinancované zo
7.RP (Akcie MarieCurie)

OPEN LAB COFUND
FELLOWSHIP PROGRAM CALL FOR APPLICATIONS 20132018

Nadácia Tres Cantos Open Lab Foundation
(TCOLF)
ponúka
granty
výskumným
pracovníkom na pobyt v laboratóriách
farmaceutickej spoločnosti GlaxoSmithKline
v Tres Cantos v Španielsku so zameraním na
choroby krajín tretieho sveta.
Podmienkou je min. titul PhD. alebo
ekvivalentné 4-ročné skúsenosti vo výskume.
Grant pokrýva osobné náklady a ubytovanie,
prípadne aj spotrebný materiál, cestovné
náklady a konferenčné poplatky.

10.12.2013

link

29.10.2013

28.1.2014

link

-

1.02.2014,
1.5.2014

link

Zameranie výzvy:
10th Call for Proposals
2013

Granty PEGASUS

Immunological Assay Standardisation and
Development for use in Assessments of
Correlates Of Protection for Influenza
Vaccines

Grant je určený pre postdoktorandov
(najviac 10 rokov po získaní PhD.), ktorí majú
záujem o 1-ročnú stáž na niektorej
z flámskych univerzít (zoznam vo výzve).
Podporené sú rôzne oblasti výskumu.

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

VINNMER Marie Curie
Incoming

spolufinancované zo
7.RP (Akcie MarieCurie)

COST - európska
spolupráca v
oblasti vedy a
techniky

Výzva je zameraná na podporu mobility
skúsených výskumných pracovníkov do
Švédska (podmienka je doktorát, resp. 4ročná 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.

18.9.2013

14.3.2014

link

-

28.3.2014

www.cost.eu

Program tiež ponúka cestovné granty určené
na plánovanie a prípravu spoločného
projektu.

OTVORENÁ VÝZVA

Výzva je zameraná na koordinačné aktivity a
podporu vytvárania sietí v rámci národne
financovaných výskumných činností.

Program
AgreenSkills
spolufinancované zo
7.RP (Akcie MarieCurie)

Nadačný fond
Slovenskej
sporiteľne
v Nadácii Pontis

VÝZVA AGREENSKILLS
NA PREDKLADANIE
ŽIADOSTÍ O POBYTOVÉ
ŠTIPENDIÁ

Podpora vysokoškolských
projektov v školskom roku
2013/2014

Pobytové štipendiá sú určené pre
postdoktorandov (najviac 10 rokov po
získaní magisterského titulu), ktorí chcú
vykonávať
výskum
v oblasti
poľnohospodárstva,
potravín,
výživy,
životného prostredia a zdravia zvierat a ľudí
v rámci niektorej z organizácií konzorcia
Agreenium
(výskumné
organizácie
a univerzity vo Francúzsku). Trvanie mobility
je od 12 do 24 mesiacov.
Výška finančnej podpory je pribl.
1279€/mesiac + mzda (poskytnutá buď
vysielajúcou alebo hosťujúcou organizáciou).
Grant je možné žiadať na nasledovné
projektové zámery:
- Študentské médiá (časopisy, noviny
rádiá a pod.),
- Podpora
publikačnej
činnosti
(skriptá, odborná študijná literatúra
pre študentov),
- Študentské projekty zamerané pre
širokú verejnosť,
- Iné projekty.
Maximálna výška grantu je: 3 000 EUR
Celková alokácia na výzvu: 30 000 EUR
Počet projektov, ktoré budú podporené:
minimálne 9 (3 projekty v 3 kolách).

-

15.11.2013,
15.5.2014

link

15.6.2014

2.9.2013

(projekty budú
vyhodnocované k
termínom
31.12.2013,
31.3.2014
a 30.6.2014)

link

Švajčiarska
národná nadácia
na podporu vedy

GRANTY NA KRÁTKODOBÉ
POBYTY

Granty podporujú krátkodobé pobyty (1
týždeň – 3 mesiace) výskumných
pracovníkov vo Švajčiarsku (a pobyty
švajčiarskych vedcov v zahraničí). Cieľom
pobytu je posilnenie medzinárodnej
spolupráce prostredníctvom krátkeho
výskumného projektu.
Žiadosť podáva švajčiarsky hostiteľ spolu
s hosťujúcim vedcom.
Oprávnení žiadatelia musia mať doktorát a
spolupráca musí pokračovať aj po skončení
pobytu.
Hradené sú iba náklady na pobyt.

min. 2 mesiace
pred začatím
pobytu

link

OČAKÁVANÉ VÝZVY

PROGRAM

International
Fellowship
Mobility
Programme for
Experienced
Researchers in
Croatia –
NEWFELPRO
spolufinancované zo
7.RP (Akcie MarieCurie)

NÁZOV VÝZVY

VÝZVA NEWFELPRO

ZAMERANIE

Program NEWFELPRO poskytuje mobilitné
granty
pre skúsených výskumných
pracovníkov (aspoň štvorročná prax vo
výskume) a skúsených výskumných
pracovníkov s viac ako desiatimi rokmi
výskumnej praxe, ktorí majú záujem
pracovať vo výskumných organizáciách
v Chorvátsku.
Žiadosť je možné podať v rámci každej
vedeckej oblasti podľa svojho výberu.
Dĺžka pobytu je 12 – 24 mesiacov.

PREDPOKLADANÝ
DÁTUM
UVEREJNENIA
VÝZVY

5.12.2013

PREDPOKLADANÝ
DÁTUM
UZAVRETIA
VÝZVY

4.3.2014
(druhá výzva)

ĎALŠIE
INFORMÁCIE

link

