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NÁSTUPCA PROGRAMU H2020: HORIZON EUROPE 
 

Európska komisia rozhodla, že nástupca programu Horizont 2020, 9. rámcový program, sa bude nazývať 
Horizon Europe. Jeho predbežný rozpočet je približne 100 miliárd eur. Informácie o aktuálnom stave prípravy 
programu nájdete na tejto stránke. Stručný prehľad časového harmonogramu a aktuálne zamýšľanej 
štruktúry programu nájdete tu. 
   

POSTDOKTORANDSKÝ FELLOWSHIP V JAR: CLAUDE LEON FOUNDATION 
 

Juhoafrická Claude Leon Foundation vyhlásila aj tento rok výzvu na prihlasovanie sa na postdoktorandské 
fellowshipy na univerzitách v Juhoafrickej republike. Fellowshipy sú určené mladým výskumníkom do 5 rokov 
po získaní titulu PhD. a ich výška je 60-tisíc eur na rok na dvojročné obdobie. 
Uzávierka prihlášok je 31.5.2018. Viac informácií nájdete na stránke programu. 
   

STAŇTE SA HODNOTITEĽMI PROJEKTOV H2020 
 

Európska komisia neustále hľadá nových hodnotiteľov projektov Horizont 2020. Veľký je predovšetkým 
nedostatok expertov zo štátov, ktoré vstúpili do EÚ od roku 2004, t.j. vrátane Slovenskej republiky. Zvýšený 
počet expertov z nových krajín je potrebný pre vyvážené hodnotenie a implementáciu programu H2020. 
V prípade, ak Vás EK vyberie na hodnotenie projektu, bude Vám z jej rozpočtu vyplatená odmena 
a financované náklady na prípadný míting v Bruseli.  
Viac informácií a možnosť prihlásenia sa nájdete na tejto stránke. Často kladené otázky sú prehľadne zhrnuté 
tu (v menu vľavo zvoľte možnosť „Expert“). 
 

H2020: SEMINÁRE K PROGRAMU 
TWINNING V BRATISLAVE I PRAHE 

 

Technologické centrum Akademie věd ČR 
organizuje v Prahe 31.5.2018 a CVTI SR 
v Bratislave 12.6.2018 seminár k programu 
Horizont 2020: Twinning (výzva 
WIDESPREAD-03-2018).  
Twinning je výzva orientovaná na 
žiadateľov z tzv. vedecky slabších štátov 
Európskej únie a jej cieľom je v spolupráci 
s univerzitami z vyspelých štátov Európskej 
únie zlepšiť vedecký a výskumný potenciál 
žiadateľskej organizácie. Výzva je už 
oficiálne zverejnená tu. V porovnaní 
s minulým rokom zostala väčšina 
podmienok rovnaká t.j. ide o plne 
financované 3-ročné projekty. Výška 
navrhovaného rozpočtu sa však zmenila na 
800-tisíc eur na celú dobu trvania projektu.  
V minulom roku bolo zo SR podaných 36 
projektov, pričom bohužiaľ neuspel ani 
jediný. 
Viac informácií a možnosť prihlásenia sa na 
pražský seminár nájdete na tomto linku. 
Informácie o seminári v Bratislave sú 
dostupné tu. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

Prameň: https://i.pinimg.com/originals/94/8f/4d/ 
948f4d369bd5cf24ad1e36a16a8d5027.jpg. 
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