VÝZVY NA PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH NÁVRHOV – aktualizované 31.10.2014
Výzvy sú usporiadané podľa dátumu uzavretia.

NÁZOV
PROGRAMU

NÁZOV A
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO
VÝZVY

ZAMERANIE VÝZVY

DÁTUM
UVEREJNENIA

DÁTUM
UZAVRETIA

20.5.2014

15.11.2014

link

priebežne
(min. 3
mesiace pred
konaním
konferencie)

link

Institutional partnerships (IP)

Švajčiarska
národná
nadácia na
podporu vedy

Program
SCOPES 2013
- 2016
(Scientific cooperation between
Eastern Europe and
Switzerland)

Cieľom výzvy je na základe inštitucionálnych partnerstiev so švajčiarskymi
výskumnými organizáciami a univerzitami prispievať k rozvoju a
modernizácii inštitucionálnych aspektov výskumných a vzdelávacích
inštitúcií v krajinách východnej Európy, západného Balkánu a v krajinách
bývalého Sovietskeho zväzu. Inštitucionálne partnerstvá tiež majú zvýšiť
atraktívnosť a konkurencieschopnosť týchto partnerov. Výzva nepodporuje
priamo výskumné aktivity, preto by nemali byť hlavným komponentom
inštitucionálneho partnerstva.
V rámci programu je možné využiť aj granty na prípravu projektov IP
(Preparatory Grants) – termín do 31.10.2014
Conference Grants
Podpora účasti výskumných pracovníkov z východnej Európy a krajín
bývalého Sovietskeho zväzu na vedeckých konferenciách vo Švajčiarsku
s medzinárodnou účasťou.
Oprávnené výdavky: cestovné a ubytovanie.

Program
AgreenSkills
spolufinancované
zo 7.RP (Akcie
Marie-Curie)

VÝZVA AGREENSKILLS
NA PREDKLADANIE
ŽIADOSTÍ
O POBYTOVÉ
ŠTIPENDIÁ

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. 1300€ - 1700€/mesiac + mzda (poskytnutá
buď vysielajúcou alebo hosťujúcou organizáciou).

-

15.11.2014

link

Tematické oblasti:

Medzinárodný
vyšehradský
fond

MALÉ
GRANTY

-

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:
 malé granty - max. 6 mesiacov
 štandardné granty – max. 12 mesiacov

Malé
granty:
1.12.2014
1.3.2015

link

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

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.

3.10.2014

31.12.2014

link

Podpora spoločných výskumných (medzisektorových) sietí pre spoločnú odbornú
prípravu mladých výskumných pracovníkov a výskumníkov v rámci doktorandských
programov s cieľom pripraviť novú generáciu tvorivých a inovatívnych mladých
výskumníkov s podnikateľským cítením. Členovia konzorcia spolu navrhnú sieť pre
výchovu mladých výskumných pracovníkov, v ktorej budú poskytovať buď spoločné
vzdelávanie vo výskume alebo doktorandský program prostredníctvom
individuálnych, personalizovaných výskumných projektov.
Mladí výskumní pracovníci- definícia: prvé 4 roky výskumu, pred udelením PhD.
(max. 4 roky po udelení titulu 2. stupňa)
Projekty ITN môžu byť v 3 oblastiach:


HORIZONT
2020 – pilier
Excelentná
veda

MARIE
SKLODOWSKA-CURIE
INNOVATIVE
TRAINING
NETWORKS (ITN)
H2020-MSCA-ITN2015

MSCA-ITN-2015-EID: Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks
(ITN-EID) – EID= European Industrial Doctorates (doktorandské stáže v
podnikoch), min. 2 z 2 krajín EÚ, aspoň 1 z priemyslu, aspoň 1 udeľuje titul
PhD.
 MSCA-ITN-2015-EJD: Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks
(ITN-EJD) – EJD= European Joint Doctorates medzinár., medzisektorová,
interdisciplinárna spolupráca v rámci doktorandského vzdelávania
prostredníctvom spoločných študijných programov, s cieľom udeľovať
spoločné, dvojité alebo viacnásobné doktorandské tituly. Min. 3 účastníci
oprávnení udeľovať PhD. z 3 krajín EÚ/asoc. kraj.
 MSCA-ITN-2015-ETN: Marie Skłodowska-Curie Innovative Training
Networks (ITN-ETN) – ETN=European Training Networks, medzisektorové,
interdisciplinárne odborné vzdelávanie, aspoň 3 účastníci z 3 krajín EÚ, ale
odporúča sa 6 – 10). Dĺžka projektu max. 48 mesiacov, výskumník môže byť
prijatý na 3- 36 mesiacov.
100% krytie nákladov formou „unit costs“ na výskumníka a inšitúciu (pevná sadzba
uplatnená na všetky náklady podľa počtu mesiacov, UC = náklady na prácu 1
výskumníka/mesiac).
- 37 320 €/mesiac pre výskumníka –1800€/osobomesiac pre inštitúciu na
pridružené náklady (náklady na výskum, odbornú prípravu a sieťovanie)
- 1200€/osobomesiac na riadenie projektu a réžiu
- Pri sadzbách uplatní sa korekčný koeficient podľa krajiny
Výskumník sa prijíma na pracovnú zmluvu, ak štipendium –iba 50% sadzby

2.9.2014

13.1.2015

link

Témy:

HORIZONT
2020 – pilier
Spoločenské
výzvy



Blue Growth:
unlocking the
potential of seas
and oceans




BG-01-2015: Improving the preservation and sustainable
exploitation of Atlantic marine ecosystems
BG-02-2015: Forecasting and anticipating effects of climate change
on fisheries and aquaculture
BG-07-2015: Response capacities to oil spills and marine pollutions

25.7.2014

3.2.2015

link

H2020-BG-2015-2
min. 3 partneri z 3 krajín EÚ/Asoc. kr. 100% krytie OV






HORIZONT
2020 – pilier
Spoločenské
výzvy

Sustainable
Food
Security
H2020-SFS-2015-2







SFS-01c-2015: Assessing sustainability of terrestrial livestock production
SFS-02b-2015: Assessing soil-improving cropping systems
SFS-05-2015: Strategies for crop productivity, stability and quality
SFS-07b-2015: Management and sustainable use of genetic resources
SFS-10b-2015: Scientific basis and tools for preventing and mitigating
farmed mollusc diseases
SFS-11b-2015: Consolidating the environmental sustainability of
European aquaculture
SFS-13-2015: Biological contamination of crops and the food chain
SFS-16-2015: Tackling malnutrition in the elderly
SFS-18-2015: Small farms but global markets: the role of small and
familiy farms in food and nutrition security
SFS-20-2015: Sustainable food chains through public policies: the cases
of the EU quality policy and of public sector food procurement

25.7.2014

3.2.2015
(fáza 1)
11.6.2015
(fáza 2)

link

min. 3 partneri z 3 krajín EÚ/Asoc. kr. 100% krytie OV

HORIZONT
2020 – pilier
Excelentná
veda

ERC STARTING
GRANT
ERC-2015-STG

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.

7.10.2014

3.2.2015

link

Personalising
Health And

HORIZONT
2020 – pilier
Spoločenské
výzvy

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

Care
H2020-PHC-2015single-stage_RTD

VINNEMER
MARIECURIE
INCOMING



PHC-09-2015: PHC 9 – 2015: Vaccine development for povertyrelated and neglected infectious diseases: HIV/AIDS



PHC-15-2015: Clinical research on regenerative medicine



PHC-33-2015: New approaches to improve predictive human safety
testing

30.07.2014

24.02.2015

link

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.

17.9.2014

17.3.2015

link

Cieľom je posilniť výskum vo výskumných inštitúciách z krajín EÚ so slabšou
výkonnosťou výskumu, a to prostredníctvom prepojenia na minimálne dvoch
vo výskume silných medzinárodných európskych partnerov.

HORIZONT
Twinning of
research
2020 – pilier
Rozširovanie institutions
excelentnosti a
H2020-TWINN-2015
účasti

HORIZONT
2020 – pilier
Spoločenské
výzvy

Sustainable
Food
Security
H2020-SFS-2015-1

Medzi oprávnené aktivity patria:
- krátkodobé výmeny pracovníkov
- návštevy expertov a krátkodobé školenia (aj virtuálne)
- workshopy
- účasť na konferenciách
- letné školy
- diseminačné aktivity
SFS-14b-2015: Authentication of food products
– cieľom je uľahčenie spolupráce medzi organizáciami financujúcimi výskum
v EÚ v tejto oblasti. Projekty majú prispieť k výmene informácií a budúcej
spolupráci pri identifikácii výskumných priorít v tejto oblasti
a komplementárnosti v aktivitách na úrovni štátov EÚ a medzinárodnej
úrovni a pripraviť pôdu pre zlepšenú koordináciu výskumu, databáz
a prístupov k verifikácii autenticity potravín.
CSA, 100% krytie nákladov

2.7.2014

7.5.2015

link

25.7.2014

11.6.2015

link

HORIZONT
2020 – pilier
Spoločenské
výzvy

Innovative,
Sustainable
And Inclusive
Bioeconomy
H2020-ISIB-2015-1



ISIB-02-2015: Closing the research and innovation divide: the crucial role
of innovation support services and knowledge exchange



ISIB-13-2015: Coordination action in support of the implementation by
participating States of a Joint Programming Initiative on ‘A Healthy Diet
for a Healthy Life’

25.7.2014

11.6.2015

link

OČAKÁVANÉ VÝZVY

PROGRAM

HORIZONT 2020
– pilier
Excelentná veda

HORIZONT 2020
– pilier
Spoločenské
výzvy

NÁZOV VÝZVY

ERC CONSOLIDATOR
GRANT
ERC-2015-CoG

WASTE: A RESOURCE
TO RECYCLE, REUSE
AND RECOVER RAW
MATERIALS
H2020-WASTE-2015two-stage

ZAMERANIE

Podpora špičkových výskumných pracovníkov (Principal
Investigators) pri upevňovaní nezávislého výskumného
tímu, resp. programu (viac než 7 a max. 12 rokov po
získaní PhD.).
Grant vo výške max. 2 000 000 € na 5 rokov.





WASTE-6a-2015: Eco-innovative solutions
WASTE-6b-2015: Eco-innovative strategies
WASTE-7-2015: Ensuring sustainable use of
agricultural waste, co-products and by-products

PREDPOKLADANÝ
DÁTUM
UVEREJNENIA
VÝZVY

PREDPOKLADANÝ
DÁTUM
UZAVRETIA
VÝZVY

13.11.2014

12.3.2015

link

10.12.2014

21.4.2015
(fáza 1)
8.9.2015
(fáza 2)

link

ĎALŠIE
INFORMÁCIE

HORIZONT 2020
– pilier
Excelentná veda

MARIE SKŁODOWSKACURIE RESEARCH AND
INNOVATION STAFF
EXCHANGE (RISE)
2020-MSCA-RISE-2015

HORIZONT 2020
– pilier
Excelentná veda

ERC ADVANCED
GRANT 2015

HORIZONT 2020
– pilier
Excelentná veda

INDIVIDUAL
FELLOWSHIPS (IF)

ERC-2015-AdG

Schéma RISE podporuje medzinárodnú a medzisektorovú
spoluprácu prostredníctvom výmeny vedeckovýskumných
pracovníkov a riadiacim a admin. personálom medzi výskumom
a trhom a naopak.
Trvanie projektu - 4 roky
3 rôzne krajiny, z toho aspoň 2 z EÚ, pričom ak všetci sú
z rovnakého sektora, aspoň jeden musí byť z 3. Krajiny

6.1.2015

28.4.2015

link

10.2.2015

2.6.2015

link

12.3.2015

10.9.2015

link

Pevná sadzba 2000€/osobomesiac = príspevok na
zamestnancov vyslaných na výmenu (nepokrýva mzdu) + 2500€
pre organizáciu/1 osobomesiac pobytu (výdavky na výskum,
odbornú prípravu a sieťovanie) + 700€/osobomesiac na
riadenie a nepriame výdavky.

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.

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/výskumník + príspevok na mobilitu + výdavky
organizácie – 800€/osobomesiac + riadenie 650€/osobomesiac.

