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H2020: NOVÁ VÝZVA ERA CHAIR 
  

V rámci programovej oblasti Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti otvára Európska komisia popri výzve 
Twinning (uplynulý Newsletter) aj výzvu H2020 ERA Chair, poslednú v rámci prebiehajúceho programového 
obdobia. Ide o výzvu, v ktorej žiadateľ musí pochádzať z nového členského štátu EÚ, je to preto dobrá 
príležitosť na získanie projektu Horizont 2020 ako koordinátor. Cieľom výzvy je nábor excelentného vedca, 
ktorý následne založí výskumný tím a zvýšenie excelentnosti prostredia žiadateľa. 
Niektoré základné informácie o výzve: 

 výzva je otvorená pre ľubovoľnú oblasť výskumu, 

 projekt podáva jediný žiadateľ (nevyžaduje sa konzorcium), 

 uzávierka je 14.11.2019 o 17:00, 

 očakávaná dĺžka projektu je 6 rokov s rozpočtom do 2,5 mil. eur, 

 excelentný vedec sa na celé obdobie na plný úväzok transparentne vyberie až počas trvania projektu 

a predpokladá sa, že bude zo zahraničia; tento musí mať garantovanú vedeckú samostatnosť pri 

tvorbe tímu, príprave projektov aj publikácií, 

 rozpočet bude použitý najmä na mzdy a cestovné náklady držiteľa ERA Chair a jeho nového 

výskumného tímu, nie na výskumnú infraštruktúru či výskumnú spotrebu; do 10 % rozpočtu môžu 

predstavovať aj rôzne školenia zamestnancov žiadateľa, 

 mzdy sa nemusia riadiť tabuľkami, Európska komisia v tomto prípade akceptuje osobné platy 

v štandardnej európskej výške, 

 projekt by mal obsahovať špecializovaný Work Package venovaný zlepšovaniu administratívno-

manažérskych schopností žiadateľa týkajúcich sa riadenia projektov. 

Bližšie informácie o výzve nájdete priamo na tejto stránke Európskej komisie. Projektové stredisko FCHPT v 
minulosti k tejto téme zorganizovalo krátky seminár, ktorého prezentáciu si môžete pozrieť tu. Pravidlá sa 
v porovnaní s minulými výzvami významne nezmenili (predĺžil sa počet rokov projektu na 6 a pridala sa 
nutnosť WP venovaného riadeniu projektov). 
Pripomíname, že CVTI ponúka žiadateľom mentoringovú službu pri predkladaní projektov. S úspešným 
napísaním projektu Vám rado pomôže aj Projektové stredisko FCHPT. 
 

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

Prameň: https://www.pinterest.com/pin/50876670761490810/. 

 PRIPOMIENKA POSTUPU SPRÁVNEJ 
KONTROLY ZOSTATKU NA 

ZÁKAZKACH 
 

Pripomíname riešiteľom správny postup pri 
zisťovaní zostatku na zákazkách cez AIS 
(http://web.eis.stuba.sk:81/default.aspx).  
Do účtovníctva vždy vstupujte cez položku 
„UCw009 Prehľad čerpania rozpočtu podľa 
príjmov a výdajov (uhradené doklady)“, kde 
uvidíte aktuálny zostatok. Ostatné položky 
menu sú pre tento účel nesprávne. Ak 
potrebujete vidieť čerpanie položku po 
položke, kontaktujte Vašu p. sekretárku, 
Ekonomické oddelenie, príp. Projektové 
stredisko, ktoré Vám ho vytlačia priamo 
z Magionu. Cez AIS ísť nemožno! 
S dodávateľom stále rokujeme o zmene 
systému, aby riešitelia videli i položkové 
čerpanie. 
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