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H2020: MARIE SKLODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIPS 
 

Marie Sklodowska-Curie fellowshipy v rámci programu Horizont 2020 budú mať tento rok uzávierku 
14.9.2017 o 17:00. Program má 5 plne financovaných kategórií: 
1. European Fellowship: určený výskumníkom prichádzajúcim do niektorého z členských štátov EÚ 
alebo pridruženej krajiny z akejkoľvek krajiny; 
2. Reintegration Panel of the European Fellowships: podpora výskumníkov, ktorí sa vracajú na 
dlhodobú výskumnú pozíciu do Európy; 
3. Career Restart Panel of the European Fellowships: podpora výskumníkov, ktorí prerušili výskumnú 
kariéru (napr. z dôvodu rodičovskej dovolenky) a neboli aktívni minimálne 12 mesiacov pred dňom 
uzávierky pre podávanie žiadostí; 
4. Society and enterprise panel of the European Fellowships: podpora výskumníkov mimo 
akademického prostredia; 
5. Global Fellowship: zahŕňa dočasné vyslanie do krajiny mimo EÚ a pridružených krajín a povinné 
12-mesačné hosťovanie v Európe po návrate. 
Viac informácií o výzve nájdete priamo na stránke Európskej komisie. Pripomíname, že k tejto téme 
organizuje CVTI SR 11.7.2017 seminár. 

   

H2020: VÝZVA NA EXPERTOV PRE POSUDZOVANIE PROJEKTOV 
EUROPEAN INNOVATION COUNCIL 

 

Európska komisia hľadá expertov na posudzovanie projektov European Innovation Council-u. Hľadajú 

sa predovšetkým experti z podnikateľskej, investorskej alebo akademickej sféry, ktorí majú skúsenosti  

z oblasti inovačných ekosystémov, t.j. zo zavádzaní inovácií na trh, vytvárania start-upov a pod. 

Prihlásiť sa možno registráciou v expertnej databáze. Posudzovanie projektov je honorované (450 eur 

za deň). EK má stále málo expertov z nových členských štátov, je preto relatívne vysoká šanca výberu. 

 

STAKEHOLDERI PRE PROJEKTY 
H2020 

 

Štatistiky poukazujú na to, že existuje 
silná korelácia medzi úspešnosťou 
v projektoch H2020 a partnerstvom 
inštitúcie s rôznymi verejno-
súkromnými platformami 
a iniciatívami EÚ, ktorí sa v mnohých 
výzvach považujú za dôležitých 
stakeholderov. Existujú rôzne typy 
týchto inštitúcií, ich krátke zhrnutie 
nájdete tu. Národný kontaktný bod 
H2020 v SR pripravil aj krátky zoznam 
tých, ktoré sa týkajú oblasti 
nanotechnológií a pokročilých 
materiálov. Je vhodné nadviazať 
s nimi užšie styky, príp. sa zúčastniť aj 
akcie Industrial Innovation Info Days 
2017 konanej 3.10.-4.10.2017 
v Bruseli. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://s3.amazonaws.com/lowres.cartoonstock.com/science-

research-researchers-lab-scientists-experiments-shrn5009_low.jpg. 
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