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PRIPOMIENKA: SEMINÁR O PROJEKTOCH H2020 TWINNING A ERA CHAIRS 
 

Projektové stredisko FCHPT si Vám dovoľuje pripomenúť, že už tento týždeň vo štvrtok 15. 6. 2017 o 
10:00 sa bude konať informačný seminár k aktuálnym výzvam grantového programu Horizont 
2020 Twinning a ERA Chairs s nasledovným programom: 

1. Horizont 2020 – projekty typu WIDESPREAD. 
2. TWINNING – základné informácie o výzve. 
3. ERA CHAIRS – základné informácie o výzve. 
4. Úspešné podávanie projektov typu WIDESPREAD. Rozpočet. 
5. Otázky a odpovede. 

Pozvánku aj krátke porovnanie programov nájdete na tomto linku. Na seminár sa, prosím, prihláste 
zaslaním e-mailu na martin.grancay@stuba.sk do utorka 13.6.2017 do 12:00. Na základe počtu 
prihlásených účastníkov Vás následne budeme informovať o miestnosti konania. 

   

DAAD – PROGRAM VÝMENY OSÔB 
 

30. júna 2017 bude každoročná uzávierka programu DAAD podporujúceho spoločné slovensko-
nemecké projekty prostredníctvom výmeny osôb. Predpokladom pre podanie žiadosti je konkrétny 
vedecký projekt, na ktorom spoločne pracujú vedci z oboch krajín. Hradiť možno výlučne komplexné 
cestovné a pobytové náklady súvisiace s  výmenou  zúčastnených výskumných skupín. Časový limit 
pobytu je 1 mesiac pre vedeckých zamestnancov a 2 mesiace pre študentov. Zvýšený dôraz sa kladie 
na zapojenie mladej generácie vedcov, vrátane diplomantov a doktorandov. 
Základné financovanie projektu (osobné a vecné náklady na oboch stranách) musí byť zabezpečené 
z iných prostriedkov. Vedľajšie náklady súvisiace s riešením projektu (náklady na materiál, atď.) tiež 
nemôžu byť hradené.  Celkové trvanie podpory nemecko-slovenského projektu je dva roky. Podpora 
projektu v druhom roku závisí od výsledkov dosiahnutých počas prvého roka projektu. 
Program je otvorený pre všetky špecializácie a smery. 
Viac informácií, text výzvu ako aj formuláre nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR. Prehľadné zhrnutie programu je k dispozícii tu. 

   

REGISTRÁCIA EXPERTOV EFSA 
 

European Food Safety Authority 
zverejnila výzvu, ktorou chce nájsť 
vyše 200 nezávislých expertov, ktorí 
budú vykonávať nezávislé vedecké 
hodnotenie a podieľať sa na tvorbe 
súvisiacich hodnotiacich metodík 
v jednom z 10 vedeckých panelov a 
vo vedeckom výbore úradu EFSA. 
EFSA hľadá skúsených expertov z 
odboru genetiky, ekológie,  
veterinárnej medicíny, zoológie, 
toxikológie, technológie 
potravín/krmív, výživy, chémie, 
matematiky, farmakológie a ďalších 
disciplín. 3-ročné funkčné obdobie 
panelov začne plynúť v júli 2018. 
Možnosť registrácie potrvá do 8. 9. 
2017 a je dostupná na tomto linku. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/ 

ea/a4/20/eaa4203c6032ce214ee95bb887e26f0f.png. 
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