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H2020 – VYBRANÉ VÝZVY V OBLASTI „VEDA SO SPOLOČNOSŤOU A PRE ŇU“ 
 

Pomerne špecifická oblasť výziev Horizont 2020, ktorá sa síce nevenuje nijakej pre FCHPT explicitne 
vhodnej téme, avšak niektoré témy môžu byť zaujímavé. 
 

Uzávierka Kód Krátky popis 

30.8.2016 SwafS-01-2016 Podpora vytvárania „Science Shopov“, t.j. súčastí 
univerzít, ktoré sú lepšie prepojené na nevedeckú 
komunitu a ich úlohou je riešiť výskumné otázky 
generované touto komunitou pre jej blaho. 

30.8.2016 
30.8.2017 

SwafS-03-2016-2017 Podpora inštitucionálnych zmien na univerzitách 
s cieľom zabezpečiť lepšiu rodovú rovnosť vo 
výskume a v rozhodovacom procese. 

30.8.2016 SwafS-07-2016 Tréning európskych vedcov a v oblasti otvorenej 
vedy („Open Science“), napríklad príprava online 
tréningových materiálov. 

30.8.2016 SwafS-15-2016 Otvorené školstvo a vedecké vzdelávanie – 
opatrenia na lepšie zapojenie komunít, firiem 
a rodín do vedeckého života. 

30.8.2016 SwafS-17-2016 Návrh lepších pravidiel tzv. informovaného súhlasu 
pri výskume nových liečiv. 

30.8.2017 SwafS-11-2017 Vedecké vzdelávanie mimo škôl – analýza toho, ako 
prebieha, čo pre nás znamená a čo sa z neho 
môžeme naučiť. 

 

   

GRANT NA CESTY DO NÓRSKA, LICHTENŠTAJNSKA ČI NA ISLAND 
 

Úrad vlády Slovenskej republiky má v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho 
priestoru / Nórskeho finančného mechanizmu aj naďalej otvorenú výzvu na podporu jednorazových 
aktivít, ako napr. študijných ciest, organizácie podujatí, účasti na podujatiach a pod. v spolupráci 
s partnermi v Nórsku, Lichtenštajnsku či na Islande. Žiadosť sa predkladá na báze „first in, first out“ 
najneskôr do 30.11.2016, pričom budú uprednostnené subjekty ktoré implementujú alebo 
implementovali projekt podporený finančným mechanizmom EHP alebo Nórskym finančným 
mechanizmom. 
Viac informácií nájdete na tejto stránke. 
   

HORIZONT 2020 – VEREJNÉ KONZULTÁCIE V OBLASTI 
„Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a 

námorný a vnútrozemský vodný výskum a biohospodárstvo" 
 

Európska komisia od 06. júna do 28. augusta 2016 otvorila verejné konzultácie k pracovnému 
programu 2018-2020 programu Horizont 2020 „Potravinová bezpečnosť, udržateľné 
poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný a vnútrozemský vodný výskum a 
biohospodárstvo". Účelom tejto otvorenej verejnej konzultácie je zhromaždiť názory na stratégiu, 
rozsah, ciele a očakávané vplyvy k pripravovanému pracovnému programu 2018-2020 v danej 
oblasti. Konzultácie sa môže zúčastniť ktokoľvek; samozrejme, cenené sú najmä vstupy odbornej 
verejnosti. 
Bližšie informácie o konzultáciách nájdete na tejto stránke. Prebiehajú formou dotazníka v anglickom 
jazyku, ktorého vyplnenie zaberie približne 15 minút. Obsahuje základné informácie o respondentovi, 
4 otvorené otázky a niekoľko otázok so zaškrtávacími políčkami. 
   

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2258-swafs-01-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2250-swafs-03-2016-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2260-swafs-07-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2252-swafs-15-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2249-swafs-17-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2268-swafs-11-2017.html
http://www.eeagrants.sk/otvorenie-opatrenia-b-bilateralnych-fondov-programov/
http://ec.europa.eu/research/consultations/sc2-wp2018-2020/consultation_en.htm
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/H2020SC2StrategicProgramming2018-2020
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AKTUÁLNE VÝZVY SLOVAKAID 
 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu v rámci SlovakAid má aktuálne 
vyhlásených niekoľko grantových výziev s uzávierkou 1.7.2016. S ohľadom na zameranie FCHPT ide 
najmä o nasledovné výzvy: 
 

Program rozvojových intervencií – Keňa: orientovaný najmä na poľnohospodárstvo, opatrenia v 
zdravotníctve a zlepšenie vzdelávania. Doba realizácie projektu je 12-25 mesiacov, finančný limit 250-
tisíc eur. 
Program rozvojových intervencií – Južný Sudán: orientovaný najmä na zdravotníctvo a  
poľnohospodárstvo. Doba realizácie projektu je 12-25 mesiacov, finančný limit 200-tisíc eur. 
Program rozvojových intervencií – Moldavsko: orientovaný najmä na efektívnu samosprávu, vodu a 
sanitáciu. Doba realizácie projektu je 12-25 mesiacov, finančný limit 100-tisíc eur. 
Program odovzdávania skúseností – Východné partnerstvo: orientovaný najmä na ochranu vôd, 
vodné a odpadové hospodárstvo v Gruzínsku. Doba realizácie projektu je 12-25 mesiacov, finančný 
limit 100-tisíc eur. 
Program odovzdávania skúseností – Západný Balkán: orientovaný najmä na ochranu vôd, vodné 
a odpadové hospodárstvo v Bosne a Hercegovine a Kosove, resp. na energetickú bezpečnosť v Bosne 
a Hercegovine. Doba realizácie projektu je 12-25 mesiacov, finančný limit 100-tisíc eur. 
 

Informácie o výzvach sú dostupné na tejto stránke. Vyžaduje sa spolufinancovanie vo výške 10 % 
a preukázanie partnerstva v predmetnej krajine. 
 

Upozornenie! 
Za inštitúciu možno podať iba jeden projekt v každej výzve, akékoľvek návrhy preto ešte pred 
začiatkom vypracúvania projektu konzultujte s Projektovým strediskom FCHPT. 
 

V prípade záujmu Vám Projektové stredisko FCHPT rado zabezpečí povinné prílohy. 
   

GRANT 20.000 EUR PRE 
MLADÝCH VÝSKUMNÍKOV 
 

Nadácia Barilla Center for Food & 
Nutrition so sídlom v Taliansku 
prijíma do 27.7.2016 
prostredníctvom Medzinárodnej 
súťaže BCFN YES! výskumné 
návrhy mladých výskumníkov do 
35 rokov, ktorí sú buď PhD. 
študentmi alebo tento titul získali 
po 31.12.2014. 
Oblasťami záujmu sú 
predovšetkým potravinárstvo, 
výživa a poľnohospodárstvo 
v zmysle dosiahnutia ich 
vzájomnej udržateľnosti.  
Vybraným najlepším projektom 
bude udelený grant 20.000 eur. 
Viac informácií nájdete na tejto 
stránke.  
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://www.andertoons.com/science/cartoon/4419/its-an-inexact-

science. 

http://www.slovakaid.sk/sk/grantove-vyzvy-2016/program-rozvojovych-intervencii
https://www.barillacfn.com/en/research/bcfnyes/
https://www.barillacfn.com/en/research/bcfnyes/

