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H2020: ZMENA NIEKTORÝCH PRAVIDIEL FINANCOVANIA 
 

S účinnosťou od marca 2017 prijala Európska komisia niekoľko zmien v programe Horizont 2020, 
ktorých cieľom je znížiť administratívnu záťaž riešiteľov a zjednodušiť výkazníctvo. Okrem iného sa 
prijala nová definícia „dodatočného odmeňovania“, upravili sa pravidlá internej fakturácie 
a zjednodušil postup zapájania nefinancovaných partnerov z tretích krajín. Pri dodatočnom 
odmeňovaní však naďalej zostáva limit 8000 eur ročne. 
Prehľad zmien nájdete na tomto linku. Aktualizovaná modelová grantová dohoda je k dispozícii tu. 
   

GRANTOVÁ VÝZVA INCOMERA 2017 
 

26.5.2017 bude mať uzávierku aktuálna výzva INCOMERA 2017, ktorá je súčasťou programu ERA-
NET v 7. RP Európskej únie. Zmyslom projektu je zvýšiť úroveň spolupráce a kooperácie krajín 
Európskej únie, ich národných a regionálnych programov v oblasti NMP (nanovedy, 
nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie). Výkonným koordinátorom projektu v SR 
je STU v Bratislave! 
Podmienkou účasti vo výzve je návrh spoločného projektu minimálne 2 účastníkov z minimálne 2 
účastníckych regiónov. Formálna stránka návrhu projektu je jednoduchá a podáva sa on-line na 
formulároch webovej stránky projektu. Účastníci zo Slovenskej republiky predkladajú projekt 
súčasne aj na národnej úrovni ako projekt VEGA vo výzve, ktorá bude mať uzávierku v apríli 2017. 

Zameranie projektu: Inovácie produktov – testy novo vyvíjaných produktov v realistických 
podmienkach, inovácie procesov – testy nových výrobných procesov. 
Zmyslom je premenenie existujúcich laboratórnych výsledkov na 
prototypy a ich testovanie (Technology Readiness Level 4 → 6). 

Dĺžka trvania: 24 mesiacov, od januára 2018. 

Partnerstvo: Aspoň 40 % rozpočtu by malo ísť malému alebo strednému podniku. 

Rozpočet: Celý projekt: 500-tisíc až 1,5 mil. eur, max. 70 % z neho pre jednu krajinu. 
STU ako partner má očakávaný rozpočet 100-tisíc eur/projekt, bez 
spoluúčasti. 

Pre viac informácií, kontaktujte, prosím, priamo koordinátora projektu v Slovenskej republike, prof. 
Ing. Štefana Valčuhu, PhD. zo Strojníckej fakulty STU na stefan.valcuha@stuba.sk. Informácie nájdete 
aj na webovej stránke Incomera.eu.  
   

REGIONÁLNY DEŇ 
ERC 

V BRNE 
 

Vo štvrtok 16.3.2017 sa 
v Brne uskutoční regionálny 
deň k 10. výročiu projektov 
Európskej výskumnej rady 
(ERC), ktorého súčasťou 
bude aj sekcia o napísaní 
dobrého projektu. Účasť je 
bezplatná a stále sa možno 
zaregistrovať. 
Pozvánku s programom 
podujatia aj link na 
registráciu nájdete na tejto 
stránke. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: http://www.sciencecartoonsplus.com/gallery/chemistry/galchem2j.php 
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