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„ADVANCED GRANTS“ EURÓPSKEJ VÝSKUMNEJ RADY 
 

Európska výskumná rada otvorila ďalšiu výzvu v rámci najprestížnejšieho vedeckého programu na 
svete: ERC Advanced Grants. O výskumný grant vo výške 2,5 milióna eur na 5 rokov (ďalší 1 milión 
eur možno žiadať na nákup výskumných zariadení) sa môžu uchádzať skúsení vedci, ktorí spĺňajú 
nasledovné kritériá: 

 majú výnimočnú výskumnú kariéru v trvaní najmenej 10 rokov; 

 publikovali min. 10 statí vo významných medzinárodných vedeckých časopisoch, príp. vyvinuli 
patenty, viedli expedície alebo organizovali medzinárodne uznávané vedecké konferencie; 

 majú pripravený excelentný výskumný projekt v ľubovoľnej vednej oblasti, ktorý chcú riešiť na 
výskumnej inštitúcii v Európskej únii alebo v asociovaných krajinách (môžu ho vykonávať aj na 
pracovisku, na ktorom už sú zamestnaní); 

 tomuto projektu budú venovať viac ako 50 % svojho celkového pracovného času v štátoch EÚ.  
Držiteľ grantu si môže zostaviť vlastný výskumný tím financovaný z projektu. Spolufinancovanie 
projektov sa nevyžaduje. Tohtoročná uzávierka je 31.8.2017 o 17:00. Viac informácií nájdete priamo 
na stránke ERC. 

   

H2020: SEMINÁR O MSCA INDIVIDUAL FELLOWSHIPS 2017 
 

Kancelária národných kontaktných bodov Horizontu 2020 organizuje 11.7.2017 o 9:00 v priestoroch 
CVTI na bratislavskej Patrónke seminár o akciách Marie Skłodowska-Curie – Individual Fellowships, 
ktoré majú toho roku uzávierku 14.9.2017. Schéma MSCA IF podporuje výskumný tréning založený 
na medzinárodnej alebo aj medzisektorovej mobilite pre výskumníkov na postdoktorandskej a vyššej 
úrovni. Registrovať sa možno na tomto linku a viac informácií sa dozviete tu. Na seminári sa v pozícii 
prednášajúcich zúčastnia držitelia grantu ako aj odborní hodnotitelia v rámci danej výzvy. 

   

PREZENTÁCIA ZO SEMINÁRU O VÝZVACH H2020 TWINNING A ERA CHAIRS 
 

Projektové stredisko FCHPT zorganizovalo vo štvrtok 15. 6. 2017 informačný seminár k aktuálnym 
výzvam grantového programu Horizont 2020 Twinning a ERA Chairs. Prezentácia z podujatia je k 
dispozícii online na tomto linku. 

   

NOVÉ VÝZVY FONDU EÚ PRE 
UHLIE A OCEĽ 

 

Výskumný fond pre uhlie a oceľ EÚ 
(RFCS) vyhlásil dve nové výzvy na 
podávanie projektov v rôznych 
oblastiach týkajúcich sa uhlia a ocele, 
vrátane technológií ťažby uhlia, 
výroby ocele, environmentálnych 
aspektov či recyklácie. Pravidlá sú 
podobné ako pri projektoch H2020 
s financovaním do 100 % v závislosti 
od typu projektu. 
Viac informácií nájdete na tejto 
stránke. Detailné pravidlá projektov 
RFCS sú v tomto dokumente. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

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

66/d4/16/66d4167d65bb0ce2bdd3f03341976f8c.jpg. 
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