VÝZVY NA PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH NÁVRHOV – aktualizované 27.10.2015
Výzvy sú usporiadané podľa dátumu uzavretia.
NÁZOV
PROGRAMU

NÁZOV A
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO
VÝZVY

INTERREG
Dunajský
nadnárodný
program
2014-2020

Prvá výzva v rámci
Dunjajského
nadnáraodného
programu
(INTERREG)

HORIZONT
2020 – pilier
Excelentná
veda

ERC STARTING
GRANT
ERC-2016-STGMASTER

ZAMERANIE VÝZVY

DÁTUM
UVEREJNENIA

DÁTUM
UZAVRETIA

LINK

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.

23.9.2015

3.11.2015

link

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

- 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

1.12.2015

link

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.
Projekty ITN môžu byť v 3 oblastiach:
HORIZONT
2020 – pilier
Excelentná
veda

INNOVATIVE
TRAINING
NETWORKS
H2020-MSCA-ITN2016

1. Európske siete odbornej prípravy
Training Networks [MSCA-ITN-ETN]
15.10.2015
2. Európske priemyselné doktoráty
European Industrial Doctorates [MSCA-ITN-EID]

3. Spoločné európske doktoráty
European Joint Doctorates [MSCA-ITN-EJD]
Miera financovania: 100%

12.1.2016

link

COST

OTVORENÁ VÝZVA

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

HORIZONT
2020 – pilier
Spoločenské
výzvy

HORIZON PRIZE FOOD SCANNER

Cena určená na vývoj prenosného prístroja na detekciu alergénov
a určovanie nutričných charakteristík rôznych druhov potravín
neinvazívnym a efektívnym spôsobom.

priebežne

Február 2016
(collection
date)

link

9.9.2015

9.3.2016

link

15.3.2016

link

Tematické oblasti:

Medzinárodný
vyšehradský
fond

ŠTANDARNÉ
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: min. 6001 €
Príspevok nepresiahne 80% celkových nákladov projektu.
Trvanie projektu: max. 12 mesiacov

VINNOVA –
(Švédska
agentúra pre
inovačné
systémy)

VINNEMER MARIECURIE INCOMING

spolufinancované
zo 7.RP (Akcie
Marie-Curie)

Výzva je zameraná na podporu mobility skúsených výskumných
pracovníkov do Švédska (podmienka je PhD titul, 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.
BIO BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING H2020-BBI-PPP-2015-02

25.8.2015

16.3.2016

link

3.12.2016

link
link

H2020-JTI-IMI2-2015-06-TWO-STAGE

PERSONALISED MEDICINE (H2020-SC1-2016-2017)

HORIZONT
2020

Pilier:
Spoločenské
výzvy

6.10.2015

12.1.2016

20.10.2015

16.2.2016
alebo
13.4.2016

IMI
website

link

(v závislosti od
konkrétnej témy)

BLUE GROWTH - DEMONSTRATING AN OCEAN OF OPPORTUNITIES
(H2020-BG-2016-2017)
SUSTAINABLE FOOD SECURITY – RESILIENT AND RESOURCE-EFFICIENT
VALUE CHAINS
(H2020-SFS-2016-2017)
BIO-BASED INNOVATION FOR SUSTAINABLE GOODS AND SERVICES SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF A EUROPEAN BIOECONOMY
(H2020-BB-2016-2017)

27.10.2015

17.2.2016

link

27.10.2015

17.2.2016

link

27.10.2015

17.2.2016

link

OČAKÁVANÉ VÝZVY
NÁZOV
PROGRAMU

NÁZOV A
IDENTIFIKAČNÉ
ČÍSLO VÝZVY

ZAMERANIE VÝZVY

DÁTUM
OTVORENIA

DÁTUM
UZAVRETIA

LINK

30.3.2016

link

INFRAIA-01-2016-2017:Integrating Activities for Advanced
Communities
- spájanie, integrácia a otvorenie prístupu ku kľúčovým národným

HORIZONT
2020 – pilier
Excelentná
veda

INTEGRATING AND
OPENING RESEARCH
INFRASTRUCTURES
OF EUROPEAN
INTEREST
H2020-INFRAIA2016-2017

a regionálnym výskumným infraštruktúram pre všetkých európskych
výskumníkov a zabezpečenie ich optimálne využívavnie a spoločný
rozvoj
-zameranie sa na „Pokročilé komunity“, ktorých výskumné
infraštruktúry majú pokročilý stupeň koordinácie a vytvárania sietí,
obzvlášť vďaka integračným aktivitám v rámci predošlých rámcových
programov

INFRAIA-02-2017:Integrating Activities for Starting Communities
- integračná aktivita má za cieľ mobilizovať komplexné konzorcium
kľúčových výskumných infraštruktúr a iných subjektov z EÚ a tretích
krajín v danej výskumnej oblasti
- vytváranie sietí medzi infraštruktúrami, vedeckými komunitami,
priemyslom a pod.
- aktivity na vytvorenie nadnárodného prístupu k infraštruktúram
- spoločné výskumné aktivity na zlepšenie integrovaných služieb
poskytovaných infraštruktúrami
Budú podporené „začínajúce komunity“, ktorých výskumné
infraštruktúry majú momentálne obmedzený stupeň koordinácie a
vytvárania sietí, obzvlášť tie, ktoré ešte neboli podporené z FP7 alebo
H2020.

10.11.2015
(advavnced
comm.)
8.12.2015
(starting
comm.)

HORIZONT
2020 – pilier
Excelentná
veda

MARIE
SKŁODOWSKACURIE RESEARCH
AND INNOVATION
STAFF EXCHANGE
(RISE)
MSCA-RISE-2016

HORIZONT
2020 – pilier
Excelentná
veda

MARIE
SKŁODOWSKACURIE INDIVIDUAL
FELLOWSHIPS
H2020-MSCA-IF2016

Schéma RISE podporuje medzinárodnú a medzisektorovú
spoluprácu prostredníctvom krátkodobej výmeny
vedeckovýskumných pracovníkov a riadiaceho a admin. personálu
medzi výskumom a trhom a naopak.
Trvanie projektu - 4 roky
3 rôzne krajiny, z toho aspoň 2 z EÚ/asoc. krajiny, pričom ak
všetky org. sú z EÚ/asoc. krajiny, aspoň jedna musí byť
z akademického a jedna z neakademického sektora.

8.12.2015

28.4.2016

link

12.4.2016

14.9.2016

link

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).
European Fellowships:
- mobility do EÚ alebo v rámci EÚ, aj reintegrácie do EÚ, resp.
“reštart“ kariéry po prestávke
Global Fellowships:
– vyslanie do 3. krajiny a povinný návrat po dobu 12 mesiacov
späť do EÚ.

HORIZONT
2020 – pilier
Excelentná
veda

CO-FUNDING OF
REGIONAL,
NATIONAL AND
INTERNATIONAL
PROGRAMMES
MSCA-COFUND-2016

HORIZONT
2020 –
Spreading
excellence
and widening
participation

H2020WIDESPREAD-20162017

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)

14.4.2016

29.9.2016

link

11.5.2016

15.11.2016

link

Programy pre skúsených výskumných pracovníkov:
Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and
international programmes (COFUND-FP)

TEAMING PHASE 1
Cieľom je zmierniť veľké rozdiely medzi krajinami EÚ
prostredníctvom nástroja „teaming“, t.j. spolupráce
špičkových organizácií VaV s organizáciami zo
zaostávajúcich členských štátov pri vytváraní nových, resp.
zlepšovaní už existujúcich centier excelentnosti.

HORIZONT
2020 – pilier
Excelentná
veda

INNOVATIVE
TRAINING
NETWORKS
H2020-MSCA-ITN2017

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.
Projekty ITN môžu byť v 3 oblastiach:
1. Európske siete odbornej prípravy
Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN-ETN)
15.9.2016

10.1.2017

link

4.10.2016

14.2.2017

link

september –
júl 2016

október 2016
– apríl 2017

link

2. Európske priemyselné doktoráty
Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN-EID)
3. Spoločné európske doktoráty
Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN-EJD)
Miera financovania: 100%
BLUE GROWTH - DEMONSTRATING AN OCEAN OF OPPORTUNITIES
H2020-BG-2016-2017

HORIZONT
2020

Spoločenské výzvy

PERSONALISED MEDICINE H2020-SC1-2016-2017

(v závislosti od
konkrétnej
témy)

SUSTAINABLE FOOD SECURITY – RESILIENT AND RESOURCE-EFFICIENT
VALUE CHAINS

4.10.2016

(v závislosti od
témy)

14.2.2017

link

HORIZONT
2020 – pilier
Excelentná
veda

HORIZONT
2020 – pilier
Excelentná
veda

MARIE
SKŁODOWSKACURIE RESEARCH
AND INNOVATION
STAFF EXCHANGE
H2020-MSCA-RISE2017

MARIE
SKŁODOWSKACURIE INDIVIDUAL
FELLOWSHIPS
H2020-MSCA-IF2017

Schéma RISE podporuje medzinárodnú a medzisektorovú
spoluprácu prostredníctvom krátkodobej výmeny
vedeckovýskumných pracovníkov a riadiaceho a admin. personálu
medzi výskumom a trhom a naopak.
Trvanie projektu - 4 roky
3 rôzne krajiny, z toho aspoň 2 z EÚ/asoc. krajiny, pričom ak
všetky org. sú z EÚ/asoc. krajiny, aspoň jedna musí byť
z akademického a jedna z neakademického sektora.

1.12.2016

5.4.2017

link

11.4.2017

14.9.2017

link

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).
European Fellowships:
- mobility do EÚ alebo v rámci EÚ, aj reintegrácie do EÚ, resp.
“reštart“ kariéry po prestávke
Global Fellowships:
– vyslanie do 3. krajiny a povinný návrat po dobu 12 mesiacov
späť do EÚ.

HORIZONT
2020 – pilier
Excelentná
veda

HORIZONT
2020 –
Spreading
excellence
and widening
participation

CO-FUNDING OF
REGIONAL,
NATIONAL AND
INTERNATIONAL
PROGRAMMES
MSCA-COFUND2017

H2020WIDESPREAD-20162017

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)

5.4.2017

28.9.2017

link

12.4.2017

5.10.2017

link

Programy pre skúsených výskumných pracovníkov:
Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and
international programmes (COFUND-FP)
Témy:
ERA Chairs:
Cieľom ERA Chairs je podporiť univerzity alebo výskumné
organizácie pri získavaní a udržaní kvalitných ľudských
zdrojov a implementácii štrukturálnych zmien potrebných
na dosiahnutie excelentnosti na udržateľnom základe.
ERA Chair musí byť excelentný vedec a manažér v
konkrétnej vednej oblasti. Vytvorí si vlastný tím a pomôže
inštitúcii podstatne zvýšiť výskumnú výkonnosť, ako aj
úspešnosť pri získavaní financií na výskum.

HORIZONT
2020 –
Spreading
excellence
and widening
participation

TWINNING
Cieľom je posilniť výskum vo výskumných inštitúciách, a to
prostredníctvom prepojenia na minimálne dvoch vo
výskume silných medzinárodných partnerov z Európy.
H2020WIDESPREAD-20162017

Medzi oprávnené aktivity patria:
-Krátkodobé výmeny pracovníkov
-Návštevy expertov a krátkodobé školenia (aj virtuálne)
-Workshopy
-Účasť na konferenciách
-Letné školy
-Diseminačné aktivity

11.5.2017

15.11.2017

link

