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HORIZONT 2020: VÝZVA TWINNING 
 

Po dvoch rokoch otvára Európska komisia opäť výzvu Twinning v rámci programovej oblasti Šírenie 
excelentnosti a rozširovanie účasti. Ide o výzvu, v ktorej musí vedúci žiadateľ pochádzať z nových 
členských štátov Európskej únie, preto je to ideálna príležitosť na získanie projektu Horizont 2020 ako 
koordinátor. Cieľom výzvy je na základe spolupráce s renomovanými univerzitami zvýšiť výskumný 
potenciál a výstupy koordinátora. 
Niektoré základné informácie o výzve: 

 Žiadateľ musí sídliť v jednom z nasledujúcich členských štátov: Bulharsko, Cyprus, ČR, Estónsko, 
Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, 
Slovinsko alebo SR; prípadne v jednej z asociovaných krajín EÚ. 

 Okrem žiadateľa musí mať projekt aspoň ďalších dvoch účastníkov; odporúča sa, aby nimi boli 
renomované univerzity z tzv. starých členských štátov. 

 Dĺžka projektu je do troch rokov. 

 Projekt by mal zahŕňať napríklad výmenné pobyty zamestnancov, návštevy expertov, 
krátkodobé tréningy, workshopy, spoločné konferencie, publikácie a pod. 

 Odporúčaná výška rozpočtu na jeden projekt je 1 milión eur. 

 Náklady na infraštruktúru, prístroje a zariadenia či spotrebný materiál nie sú oprávnené. 
Očakáva sa, že rozpočet bude nastavený najmä na cestovné náklady, osobné náklady 
a manažment. 

Uzávierka výzvy je 15.11.2017 o 17:00. Kompletné informácie nájdete na tejto stránke. Projektové 
stredisko pripraví v júni pre záujemcov k výzve Twinning krátky seminár. 

   

Podpora OECD pre agrárnu vedu 
 

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila výzvu pre individuálne vedecké 
štipendiá a sponzorovanie vedeckých konferencií na rok 2018. 

   

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: http://funnytimes.com/wp-
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 APVV: Slovensko – Taiwan 2017 
 

APVV vyhlásilo novú bilaterálnu výzvu 
Slovensko-Taiwan s uzávierkou 3.7.2017 
o 12:00. Projekty môžu trvať nanajvýš 24 
mesiacov v období medzi 1.1.2018 
a 31.12.2019. Slovenskej strane sa poskytne 
max. 4000 eur ročne. Hradia sa výlučne 
cestovné náklady na mobilitu osôb podľa kritérií 
výzvy. 
Projekty odošlite elektronicky v systéme APVV a 
ich tlačenú verziu odovzdajte na Projektovom 
stredisku FCHPT do štvrtka 29.6.2017. Podpis 
štatutára a včasné doručenie na APVV 
zabezpečíme. Elektronickú verziu zašlite na 
jana.zavacka@stuba.sk. Budeme zároveň radi, 
ak nás o zámere podať projekt budete včas 
informovať! V prípade záujmu o konzultácie sa 
na nás neváhajte obrátiť. 
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