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HORIZONT 2020: VÝZVA ERA CHAIR 
 

V rámci programovej oblasti Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti otvára Európska komisia popri 
výzve H2020 Twinning aj výzvu H2020 ERA Chair. Ide o výzvu, v ktorej žiadateľ musí pochádzať 
z nového členského štátu EÚ, je to preto dobrá príležitosť na získanie projektu Horizont 2020 ako 
koordinátor. V predchádzajúcej výzve uspela zo SR Žilinská univerzita. Cieľom výzvy je nábor 
excelentného vedca, ktorý následne založí výskumný tím a zvýšenie excelentnosti prostredia 
žiadateľa. 
Niektoré základné informácie o výzve: 

 výzva je otvorená pre ľubovoľnú oblasť výskumu, 

 projekt podáva jediný žiadateľ (nevyžaduje sa konzorcium), 

 uzávierka je 15.11.2017, 

 očakávaná dĺžka projektu je 5 rokov s rozpočtom 2,5 mil. eur, 

 excelentný vedec sa na celé obdobie na plný úväzok transparentne vyberie až počas trvania 
projektu a predpokladá sa, že bude zo zahraničia; tento musí mať garantovanú vedeckú 
samostatnosť pri tvorbe tímu, príprave projektov aj publikácií, 

 rozpočet bude použitý najmä na mzdy a cestovné náklady držiteľa ERA Chair a výskumného 
tímu, nie na výskumnú infraštruktúru či výskumnú spotrebu, 

 mzdy sa NEMUSIA riadiť tabuľkami, Európska komisia v tomto prípade akceptuje osobné 
platy v štandardnej európskej výške. 

Bližšie informácie o výzve nájdete priamo na tejto stránke Európskej komisie. 
Informačné materiály o ERA Chair, ale aj o Twinningu, nájdete na stránke CVTI. Projektové stredisko 
FCHPT v júni k obom pripraví krátky seminár. 

   

TÝŽDEŇ INOVATÍVNYCH REGIÓNOV V KOŠICIACH: KONFERENCIA O H2020 
 

Technická univerzita Košice organizuje 28.6.-30.6.2017 konferenciu European Commission’s Week 
of Innovative Regions in Europe (WIRE). Od roku 2010 je táto konferencia hlavným európskym fórom 
pre politiky inovácií a regionálneho rozvoja. Bude sa zaoberať témami ako napr. rozšírenie účasti v 
programe H2020, digitálne inovácie a ich sociálny impakt, výhľad EÚ na nasledujúci rámcový program 
pre V&I po r. 2020, atď. Účasť je bezplatná. Viac informácií, program a možnosť registrácie nájdete 
tu. 

   

VIZUALIZÁCIA 
ÚSPEŠNOSTI 

V PROGRAMOCH H2020 
 

Švédski výskumníci vypracovali 
zaujímavú vizualizáciu 
úspešnosti krajín a inštitúcií 
v projektoch Horizont 2020. 
Dostupná je na tomto linku 
a umožňuje meniť zobrazenie 
podľa podprogramu, cieľa, 
krajiny, inštitúcie či konkrétneho 
projektu. Priamy link na projekty 
STU nájdete tu. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: http://www.glasbergen.com/wp-content/gallery/bizcom/bizcom18.gif. 
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