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INTERREG DANUBE – SEED MONEY FACILITY 
 

Interreg Danube spúšťa zaujímavú výzvu, o ktorej ešte nie je úplne rozšírené povedomie (preto môže 
byť šanca získať zdroje vysoká): Seed Money Facility. Cieľom výzvy je podporiť prípravu projektov 
v oblastiach záujmu Dunajského medzinárodného programu a Stratégie EÚ pre Dunajský región, 
pričom tieto projekty môžu byť následne podané v ľubovoľných grantových výzvach, napr. Horizont 
2020, LIFE, Erasmus+ a v mnohých iných. Všetky projekty musia mať komplexné zameranie, týkať sa 
Dunajského regiónu a ich význam musí byť nadnárodný. Prioritami sú: 
 

 Mobilita v Dunajskom regióne, 

 trvalo udržateľná energia, 

 kultúra a cestovný ruch, 

 kvalita vody, 

 hrozby životnému prostrediu, 

 biodiverzita a krajina, 

 vedomostná spoločnosť, 

 konkurencieschopnosť firiem, 

 ľudia a ich zručnosti, 

 kapacita inštitúcií a ich vzájomná 
spolupráca, 

 bezpečnosť. 
 

Úplný zoznam tém aj s podtémami nájdete na tomto linku a aktuálne dostupné informácie o výzve 
tu. Očakáva sa, že výzva už aj s konkrétnymi podmienkami financovania bude zverejnená na jeseň 
2017. 
V tejto súvislosti sa vo Viedni 27.9.2017 uskutoční podujatie, ktoré bude prezentovať jednotlivé 
možnosti financovania v rámci grantových výziev Interreg Danube so špeciálnym zameraním na Seed 
Money Facility. Registrovať sa možno do 11.9.2017 na tomto linku a predbežný program je 
zverejnený tu. 

   

H2020: NOVÁ SLUŽBA PRE HĽADANIE PARTNEROV 
 

Európska komisia spustila na Participant Portali nový systém, kde môžete nájsť všetky subjekty, ktoré 

získali financovanie z rámcových programov pre výskum, inovácie a podnikanie EÚ (napr. 7. RP či 

Horizont 2020). Okrem počtu projektov tu nájdete aj vizualizáciu účasti v programoch, pozíciu v 

konzorciu a mapu partnerov. Mapu pre STU si môžete pozrieť tu a vyhľadávací systém je dostupný na 

tomto linku. 

 

ČR: FELLOWSHIP NA AV ČR 
 

Akadémia vied ČR otvorila 
každoročnú výzvu pre špičkových 
skúsených vedcov do 40 rokov 
s názvom Fellowship J.E. Purkyně. 
Fellowship poskytuje možnosť 
vykonávania výskumu na AV ČR 
s dĺžkou maximálne 5 rokov 
v oblastiach prírodné vedy, medicína 
a strojárstvo. Žiadosť nepodávajú 
samotní výskumníci, ale jednotlivé 
ústavy Akadémie vied ČR, ktoré budú 
vedca následne financovať. Viac 
informácií, vrátane finančných 
a iných podmienok, nájdete na tomto 
linku. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/b2/67/a6/ 

b267a69c198f76446e1b798e70bf9667--funny-teachers-teacher-funnies.jpg. 
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