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H2020: AKCIE MARIE SKLODOWSKA-CURIE V ROKU 2017 
 

V roku 2017 bude opäť niekoľko uzávierok akcií Marie Sklodowska-Curie v rámci Horizontu 2020: 

Výzva a stručný opis Uzávierka 

MSCA-RISE-2017: Research and Innovation Staff Exchange 
Európska mobilita výskumníkov medzi výskumnými inštitúciami a podnikateľským 
sektorom s účelom zlepšenia transferu vedomostí a konkurencieschopnosti. 

5.4.2017 

MSCA-IF-2017: Individual Fellowships 
Európske alebo globálne fellowshipy pre najlepších výskumníkov, vrátane 
reintegrácie pre navrátivších zo zahraničia. 

14.9.2017 

MSCA-COFUND-2017: Co-funding of regional, national and international 
programmes 
Spolufinancovanie medzinárodných programov v oblasti doktorandského štúdia 
a programov výskumných fellowshipov. 

28.9.2017 

Viac informácií o výzvach a kompletný zoznam nájdete priamo na stránke programu. 

   

APVV: VÝSKUMNÉ PROJEKTY S VYNIKAJÚCOU ÚROVŇOU 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vydala aj tento rok publikáciu s najlepšie hodnotenými 
projektmi ukončenými v roku 2015. Sme radi, že aj teraz sa medzi ne dostali dva projekty riešené 
FCHPT ako hlavným riešiteľom: Od magnetoaktívnych koordinačných zlúčenín k funkčným 
materiálom / APVV-0014-11 (prof. Ing. Roman Boča, DrSc.) a Biotechnologická príprava nových typov 
funkčných obilnín a cereálnych produktov obohatených o polynenasýtené mastné kyseliny 
a pigmenty / APVV-0662-11 (doc. Ing. Milan Čertík, PhD.). Gratulujeme! 

   

E-BULLETIN VÝSKUMNEJ AGENTÚRY 
 

Výskumná agentúra spravujúca výzvy v oblasti OP výskum a inovácie začala vydávať informačné e-
bulletiny. Prvé číslo nájdete na tomto linku. 
  

ÚSMEV NA PONDELOK 

 
Prameň: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x 
/9f/9e/1e/9f9e1e0568eeda8925fbb1ec74b5cd4d.jpg 

 H2020: MOŽNOSŤ POLOŽIŤ OTÁZKY 
K OBLASTI „SECURE SOCIETIES“ 

 

Národný kontaktný bod pre oblasť Secure Societies 
grantového programu Horizont 2020 umožňuje 
slovenským záujemcom do 24.2.2017 zaslať otázky 
k aktuálnym výzvam tejto oblasti. Na otázky bude 
možné získať expresnú odpoveď počas zasadnutia 
komisie programu, ktorá sa uskutoční koncom 
februára. Niektoré zaujímavé výzvy, všetky 
s uzávierkou 24.8.2017, sú napríklad: 

 Prevencia, detekcia a odpoveď na ohrozenia 
kritickej infraštruktúry v Európe. 

 Prevencia, vyšetrovanie a zmiernenie dopadov 
kriminálnych a teroristických činov. 

 Detekcia osôb a vozidiel v zalesnenom území. 
Aktuálny pracovný program oblasti Secure Societies 
nájdete na tomto linku. Otázky posielajte na 
peter.beno@cvtisr.sk. 
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