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NOVÉ VÝZVY PROJEKTOV LIFE 
 

Európska komisia vyhlásila nové výzvy projektov LIFE s uzávierkou medzi 7.9.2016 a 15.9.2016 (podľa 
typu výzvy). Ide o finančný inštrument Európskej únie pre životné prostredie, v rámci ktorého sú 
podporované projekty v oblastiach: 

 Klimatické zmeny (mitigácia, adaptácia, správa, informácie). 

 Životné prostredie a efektivita využitia zdrojov. 

 Príroda a biodiverzita. 

 Správa životného prostredia a informácie. 
Hlavným cieľom programu nie je výskum, ale implementácia politík EÚ a demonštrácia nových metód 
v oblasti životného prostredia. Projekty vyžadujú spolufinancovanie vo výške 40 %, pričom výška 
rozpočtu sa pohybuje rádovo v miliónoch eur. Viac informácií o aktuálnej výzve nájdete na tomto 
linku. Ministerstvo životného prostredia zverejnilo v minulosti aj túto prezentáciu o tom, ako 
úspešne žiadať o projekt. 
   

POZVÁNKA NA SEMINÁR O PROJEKTOCH HORIZONT 2020 – TEAMING 

 

Projektové stredisko FCHPT si Vás dovoľuje pozvať na informačný seminár Projektového strediska 
FCHPT o aktuálnej výzve grantového programu Horizont 2020 „Teaming – fáza 1“, ktorý sa uskutoční 
vo štvrtok 16. 6. 2016 od 10:00 do 11:30 s nasledovným programom: 
          1. Horizont 2020 – projekty typu WIDESPREAD 
          2. TEAMING – základné informácie o výzve 
          3. TEAMING – finančné otázky 
          4. TEAMING – príprava projektu 
          5. TEAMING – biznis plán 
          6. Otázky a odpovede 
V programe Teaming ide o výbornú príležitosť stať sa koordinátorom projektu Horizont 2020. Viac o 
danej výzve nájdete na tejto webstránke.  
Na informačný seminár sa, prosím, prihláste zaslaním e-mailu na martin.grancay@stuba.sk do utorka 
14.6.2016 do 12:00. Na základe počtu prihlásených účastníkov Vás následne budeme informovať o 
čísle miestnosti, v ktorej sa seminár bude konať. 
   

WEBINÁR EUROSTARS 
 

V utorok 14.6.2014 od 11:00 
do 12:00 sa uskutoční online 
webinár k projektom 
EUROSTARS, v rámci ktorého 
budú vysvetlené základné 
informácie o tomto 
programe, ako aj tipy a triky 
pre podanie úspešnej žiadosti 
o grant. 
Viac informácií nájdete na 
tomto linku. 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: http://theresearchcompanion.com/wp-

content/uploads/2014/09/methodology_500.jpeg. 
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