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PRIPOMIENKA: ZÁVEREČNÉ SPRÁVY EXCELENTNÝCH TÍMOV MLADÝCH 2015 
 

Dovoľujeme si pripomenúť riešiteľom projektov excelentných tímov mladých v období 2015-2017, že 
do 10.11.2017 treba na Projektové stredisko FCHPT odovzdať záverečnú správu o riešení projektu. 
Správa sa odovzdáva v dvoch kópiách, pričom jej súčasťou sú aj publikované práce. Ak sú tieto práce 
voľne dostupné online, stačí uviesť link na ne. Kompletnú správu do rovnakého termínu zašlite i 
elektronicky na jana.zavacka@stuba.sk.  
   

H2020: NOVÉ VÝZVY V OBLASTI BIOTECHNOLÓGIÍ 
 

Európska komisia zverejnila niekoľko nových výziev Horizontu 2020 v oblasti biotechnológií 
s dátumami uzávierky medzi januárom a aprílom 2018 v závislosti od konkrétnej výzvy. Ide najmä 
o tieto výzvy: 

 BIOTEC-03-2018: Synthetic biology to expand diversity of nature's chemical production. 

 CE-BIOTEC-04-2018: New biotechnologies for environmental remediation. 

 DT-FOF-02-2018: Effective Industrial Human-Robot Collaboration. 

 DT-FOF-03-2018: Innovative manufacturing of opto-electrical parts. 

 NMBP-22-2018: Osteoarticular tissues regeneration. 
Informácie nájdete na uvedených linkoch. Všetky aktuálne otvorené výzvy Horizontu 2020 sú 
k dispozícii tu. 
   

H2020: FINÁLNE VERZIE PRACOVNÝCH PROGRAMOV NA ROKY 2018-2020 
NOVÁ VÝZVA „WIDENING FELLOWSHIPS“ 

 

Európska komisia vydala finálne verzie pracovných programov jednotlivých súčastí programu 
Horizont 2020 na roky 2018-2020. Všetky sú dostupné na tomto linku, so slovenským komentárom 
tu. Spomenúť možno napríklad zmeny v programe Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti 
orientovanom na vedecky slabšie štáty EÚ, kde do roku 2020 už nebude výzva Teaming, bude však 
ďalšia výzva Twinning. 
Zároveň budú spustené tzv. widening fellowships. Ide o program prepojený s individual fellowships 
MSCA. Neúspešné žiadosti univerzít z vedecky slabších štátov o MSCA fellowshipy budú automaticky 
posunuté do programu widening fellowships a časť z nich bude financovaná. Viac informácií nájdete 
tu (s. 24). 
   

SEMINÁR O ETIKE V H2020 
 

Centrum vedecko-technických 
informácií SR organizuje 
23.11.2017 od 9:30 do 13:00 vo 
svojej budove na Patrónke 
seminár o tom, ako ošetriť eticky 
citlivé otázky v projektoch 
Horizont 2020. V rámci podujatia 
vystúpi okrem národného 
kontaktného bodu aj 
posudzovateľ-člen panelu pre 
hodnotenie etických otázok 
projektov H2020. 
Viac informácií o seminári 
a možnosť registrácie nájdete na 
tomto linku. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://kreslenyvtip.cz/sites/default/files/styles/large/ 

public/cartoons/miroslav_kemel/miroslav_kemel_193.jpg?itok=LqgTh-tQ. 
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