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NOVÁ VÝZVA TWINNING 
  

Európska komisia otvorila poslednú výzvu programu Horizont 2020: Twinning. Ide o výzvu, v ktorej musí 
vedúci žiadateľ pochádzať z nových členských štátov Európskej únie, preto je to ideálna príležitosť na 
získanie projektu Horizont 2020 ako koordinátor. Cieľom výzvy je na základe spolupráce s renomovanými 
univerzitami zvýšiť výskumný potenciál a výstupy koordinátora. Niektoré základné informácie o výzve: 

 Žiadateľ musí sídliť v jednom z nasledujúcich členských štátov: Bulharsko, Cyprus, ČR, Estónsko, 
Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, 
Slovinsko alebo SR; prípadne v jednej z asociovaných krajín EÚ. 

 Okrem žiadateľa musí mať projekt aspoň ďalších dvoch účastníkov; odporúča sa, aby nimi boli 
renomované univerzity z tzv. starých členských štátov. 

 Dĺžka projektu je do troch rokov. Odporúčaná výška rozpočtu na jeden projekt je 900-tisíc eur. 

 Projekt by mal zahŕňať napríklad výmenné pobyty zamestnancov, návštevy expertov, krátkodobé 
tréningy, workshopy, spoločné konferencie, publikácie a pod. Samostatný pracovný balík musí byť 
venovaný mladým výskumníkom aj zlepšovaniu kapacít/kvality projektového manažmentu u 
žiadateľa. 

 Náklady na infraštruktúru, prístroje a zariadenia či spotrebný materiál nie sú oprávnené. Rozpočet 
má byť nastavený najmä na cestovné náklady, osobné náklady a manažment. 

Uzávierka výzvy je 14.11.2019 o 17:00. Kompletné informácie nájdete na tejto stránke. Projektové stredisko 
pripravilo v minulosti pre záujemcov k výzve Twinning krátky seminár, ktorého podklady sú k dispozícii tu. 
Jedinou výraznou zmenou v porovnaní s predchádzajúcimi výzvami je úprava rozpočtu na 900-tisíc eur 
a nutnosť zainkorporovania balíka venovaného mladým výskumníkom a projektovému manažmentu. 
Informácie k výzve boli zverejnené aj v špecializovanom seminári CVTI. 
 

ÚSMEV NA PONDELOK 
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 VÝZVA PRE LABORATÓRIÁ 
ZÚČASTNIŤ SA NA SKÚŠKACH 

ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI 
V OBLASTI MIKROPLASTOV 

V PITNEJ VODE A SEDIMENTOCH 
 

Spoločné výskumné centrum (JRC) 
Európskej komisie otvorilo výzvu pre 
odborné laboratóriá, aby sa zúčastnili na 
skúškach odbornej spôsobilosti 
špecifických mikroplastov vo vode (balená 
voda, pitná voda) a polyetylénu v 
sedimentoch. 
Skúšky odbornej spôsobilosti budú 
organizované v zatiaľ nešpecifikovanom 
dátume na jeseň 2019. Všetky 
zainteresované odborné laboratóriá môžu 
vyjadriť svoj záujem o účasť do 
1. septembra 2019 na e-mailovej adrese 
jrc-microplastics@ec.europa.eu .  
Vybrané laboratóriá dostanú ďalšie 
podrobné informácie vrátane oficiálnej 
pozvánky do 15. septembra 2019. 
Viac informácií nájdete na tejto 
webstránke. 
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