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VÝZVA NA PODÁVANIE PROJEKTOV AKCIE COST 
 

Najbližšia uzávierka projektov akcie COST je 7. decembra 2016 o 12:00. 
Program COST je určený pre žiadateľov zo všetkých oblastí vedy a jeho cieľom je podpora výskumu 
v Európskej únii s dôrazom na vývoj nových konceptov a produktov. COST nefinancuje samotný 
výskum, ale organizovanie spoločných stretnutí, tréningov, vydávanie publikácií a pod. Žiadosť musí 
podať tím, v ktorom je zastúpených minimálne 5 štátov COST, pričom odhadovaný rozpočet je 130-
tisíc eur na rok (max. na 4 roky). Pozitívne sa hodnotí zapojenie mladých výskumníkov a rodová 
rovnosť. Dĺžka výskumného návrhu je obmedzená 15 stranami. Celý proces podávania žiadosti 
prebieha online. 
Štátmi COST sú členské štáty Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarsko a viaceré štáty 
Západného Balkánu. 
Všetky informácie o najbližšej uzávierke COST sú k dispozícii na tejto webstránke. Dovoľujeme si Vás 
požiadať, aby ste nás o podaní projektu včas informovali. 
   

OP VaI: VÝZVA PVVC – USMERNENIE Č. 3 
 

Výskumná agentúra opätovne preložila uzávierku 2. kola výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach 
špecializácie RIS3 SK, a to na 31.12.2016. Zmena bola zdôvodnená prijatím veľkého množstva žiadostí 
o NFP v 1. hodnotiacom kole a nedostatočným záujmom žiadateľov o poskytnutie NFP v priebehu 2. 
hodnotiaceho kola. Viac informácií nájdete v texte usmernenia. 
   

HORIZONT 2020: VYHĽADÁVANIE SCHVÁLENÝCH PROJEKTOV 
 

Európska komisia spravuje online databázu CORDIS, v ktorej môžete vyhľadávať všetky projekty 
financované rámcovými programami EÚ. Odporúčame používať ju pre inšpiráciu aj pre vyvarovanie 
sa podania projektu podobného inému, ktorý už je riešený. 
   

AKO PODAŤ ÚSPEŠNÝ PROJEKT 
HORIZONT 2020 

 

Minulý týždeň sa v rámci slovenského 
predsedníctva v Rade Európskej únie 
uskutočnilo podujatie ICT Proposers´ Day. 
Spomedzi zaujímavých prezentácií 
môžeme vybrať predovšetkým tú  
o podávaní projektov Horizont 2020 alebo 
o matematike v Horizonte 2020. 
Všetky prezentácie, ktoré odzneli na 
podujatí, nájdete na jeho oficiálnom webe 
pod jednotlivými bodmi programu. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://s3.amazonaws.com/lowres.cartoonstock.com/science-
proof-theory-desk_organiser-desk_organizer-in_tray-shrn2749_low.jpg 

  

TRAIN THE TRAINER 
 

Aj tento rok otvára Americká obchodná 
komora sériu bezplatných seminárov 
Train the Trainer, ktoré sa orientujú na 
cvičenie mäkkých zručností vo výučbe na 
vysokých školách. Viac informácií a 
prihlášku nájdete na tomto linku. 

 

 

http://www.cost.eu/participate/open_call
https://www.opvai.sk/media/57081/usmernenie_c-3_pvvc.pdf
http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html
https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict-proposers-day-2016/item-display.cfm?id=18449
https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict-proposers-day-2016/item-display.cfm?id=18451
https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict-proposers-day-2016/agenda.cfm
https://www.fchpt.stuba.sk/docs/Projektove_stredisko/TTT2016_program.pdf

