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H2020 – VÝZVA TEAMING PRE NOVÉ ČLENSKÉ ŠTÁTY EÚ 
 

Ideálna šanca stať sa koordinátorom projektu Horizont 2020! 
 

V priebehu leta tohto roka bude otvorená výzva Horizont 2020: Teaming, fáza 1 s plánovanou 
uzávierkou 15.11.2016. Výzva sa zameriava na tvorbu spoločných excelentných pracovísk 
v spolupráci s renomovanými zahraničnými partnermi. Žiadateľom musí byť jeden z „nových“ 
členských štátov EÚ, t.j. aj Slovenská republika. Ide preto o ideálnu šancu stať sa koordinátorom 
projektu Horizont 2020 a nadobudnúť skúsenosti, ktoré neskôr môžu pomôcť pri získavaní ďalších 
grantov. 
Rozpočet jednotlivých projektov z výzvy „Twinning, fáza 1“ sa predpokladá na úrovni 400-tisíc eur na 
prvý rok riešenia. Z tejto výzvy nemožno financovať materiálno-technické vybavenie ani 
infraštruktúru, ale výlučne mzdy, služobné cesty a podobné aktivity vedúce k tvorbe centra 
excelentnosti. 
Úspešní žiadatelia z Teamingu, fázy 1 budú mať rok na vytvorenie silného dlhodobého plánu činnosti 
centra excelentnosti s cieľom, aby sa postupne stalo finančne autonómne. O rok neskôr bude 
následne vyhlásená výzva Teaming, fáza 2, kde budú môcť žiadať o finančné prostriedky na ďalších 
5-7 rokov. 
Komplexné informácie o tejto výzve nájdete na jej webstránke, ako aj vo forme niekoľkých 
prezentácií z workshopu, ktorý sa uskutočnil prednedávnom v Prahe. 
Zároveň informujeme, že v roku 2017 bude otvorená výzva Twinning, ktorá sa tiež orientuje na 
žiadateľov z nových členských štátov a na tvorbu partnerstiev s excelentnými tímami v zahraničí, 
pričom plánovaný rozpočet každého projektu je 1 milión eur. Viac informácií o tejto výzve je 
k dispozícii na tomto linku. U oboch výziev ide o najschodnejšiu možnosť stať sa koordinátorom 
projektu H2020. 
V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na Ing. Martina Grančaya, PhD. z Projektového 
strediska FCHPT. 
 

 

VÝZVA EXCELENTNÝCH TÍMOV MLADÝCH 
 

Bola zverejnená nová výzva na podávanie projektov v rámci Grantovej schémy na podporu 
excelentných tímov mladých výskumníkov v podmienkach Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave. O podporu sa môžu uchádzať tímy interných doktorandov alebo vysokoškolských 
učiteľov/výskumných pracovníkov STU do 3 rokov po skončení doktorandského štúdia, ak nepresiahli 
vek 33 rokov a nezískali tento typ grantu už v minulosti. 
Žiadať možno o 3000 eur na rok riešenia projektu alebo – v prípade, ak sa projekt týka témy „Výskum 
zameraný na liečenie životohrozujúcich chorôb“ – o 4000 eur na rok riešenia projektu. Doba riešenia 
projektu môže byť najdlhšie od 1.7.2016 do 30.6.2018. Je žiaduce, aby projekty nadväzovali na 
čiastkové ciele už existujúcich projektov z iných výziev. Z grantu nemožno financovať osobné 
výdavky, ako napríklad mzdy, štipendiá, odmeny a pod. 
Žiadosti sa podávajú do 1.6.2016 o 13:00 Projektovému stredisku FCHPT, č. m. 238, Ing. Magdaléne 
Jurkyovej v jednom origináli a na CD. Formulár žiadosti je dostupný na tomto linku. 
Spolu so žiadosťou predložte aj riaditeľom ústavu / vedúcim samostatného oddelenia podpísanú 
vedeckú, resp. vedecko-pedagogickú charakteristiku žiadateľa (v prípade uchádzačov z radov 
študentov tretieho stupňa štúdia aj hodnotenie ich študijných povinností, účasť na konferenciách, 
publikačnú aktivitu a pod.) podľa podmienok výzvy, v ktorej bude vyhradené miesto aj na podpis p. 
dekana. Na tento dokument neexistuje rektorátom predpísaná šablóna, ideálne je zachovávať 
štruktúru: publikácie, projekty, patenty, ocenenia, predmety, študenti... 
 
   
   

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4057-widespread-04-2017.html
http://www.h2020.cz/cs/eit-jrc-horizontalni-aktivity-euratom/sireni-excelence-a-podpora-ucasti/akce/workshop-k-priprave-projektu-do-vyzvy-teamin-phase-1
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4058-widespread-05-2017.html
http://www.fchpt.stuba.sk/sk/vyskum/kontakt.html?page_id=3441
http://www.stuba.sk/new/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_veda_vyskum/Vyhlasenie_vyzvy_excelentnych_timov_mladych_vyskumnikov_2016.doc
http://www.stuba.sk/new/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_veda_vyskum/Ziadost_o_grant_excelentne_timy.docx
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SÚŤAŽ GREEN TALENT 2016 
 

Nemecké Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum zverejnilo výzvu na účasť v súťaži "Green 
Talents – International Forum for High potentials in Sustainable Development", ktorého cieľom je 
podpora medzinárodnej výmeny informácií v oblasti „zelených riešení”. Táto súťaž každoročne ocení 
25 mladých vedcov z celého sveta z rôznych vedných odborov súvisiacich s trvalo udržateľným 
rozvojom. Súťaž je určená mladým vedcom v magisterských a doktorandských študijných 
programoch, ktorí skúmajú oblasti týkajúce sa udržateľného rozvoja. Prihlášku k účasti je potrebné 
zaslať elektronicky najneskôr do 24. mája 2016. Viac informácií o programe je dostupných na tejto 
stránke. 
   

H2020 – TEAMING BROKERAGE EVENT 
 

K vyššie opísanej výzve Teaming sa 8.6.2016 v holandskom Eindhovene uskutoční brokerage event, 
kde budete mať možnosť nájsť si partnerov pre svoj projekt. Prihlásiť sa možno do 3.6.2016. Viac 
informácií nájdete na tomto linku. 
   

NOVÁ SMERNICA DEKANA O PREKLENOVACOM INŠTRUMENTE 
 

Od 1. júna 2016 vstupuje do účinnosti Smernica dekana FCHPT STU č. 2/2016 „Pravidlá vytvárania a 
použitia Preklenovacieho inštrumentu“. Cieľom smernice je umožniť pracoviskám prístup k financiám 
potrebným na predfinancovanie, resp. spolufinancovanie projektov. 

   

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: http://mail.colonial.net/~hkaiter/AAAAAAAAAnewpics/mendeleevperoidicgame.jpg 

 

 

http://www.greentalents.de/
http://www.greentalents.de/
https://www.b2match.eu/widespread2016/sign_up
https://www.fchpt.stuba.sk/sk/zamestnanci/interne-smernice.html?page_id=2974
https://www.fchpt.stuba.sk/sk/zamestnanci/interne-smernice.html?page_id=2974

