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H2020: VÝZVY V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM 
 

Európska komisia vyhlásila špeciálne výzvy na podávanie výskumných projektov v súvislosti s koronavírusom, 
všetky s uzávierkou 11.6.2020 o 17:00. Ide o nasledovných 5 tém: 

 SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2A: Opätovné umiestnenie výroby životne dôležitých zdravotníckych 
pomôcok a vybavenia. Rozpočet projektu 5-6 miliónov €, výsledky musia byť dostupné do 3-18 mesiacov. 

 SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2B: Lekárske technológie, digitálne nástroje a analytická analýza umelej 
inteligencie na zlepšenie sledovania a starostlivosti pri vysokých úrovniach technologickej pripravenosti 
(TRL). Rozpočet projektu 2-5 miliónov €. 

 SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2C: Behaviorálne, sociálne a ekonomické dopady protiepidemio-logických 
opatrení. Rozpočet projektu 4-10 miliónov €. Cieľom je porovnať reakciu jednotlivých európskych štátov 
na pandémiu a jej vplyvy na ľudské správanie a mentálne zdravie, resp. zdravotnú nerovnosť. 

 SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2D: Paneurópske kohorty COVID-19. Rozpočet projektu 15-20 miliónov €. 
Cieľom je segmentácia populácie na kohorty s rozdielnymi dopadmi choroby. 

 SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2E: Spolupráca súčasných európskych a medzinárodných kohort 
relevantných z pohľadu COVID-19. Rozpočet projektu 2-3 milióny €. Cieľom je medzinárodné prepájanie 
informácií o chorobe. 

Viac informácií nájdete na vyššie uvedených linkoch týkajúcich sa konkrétnych výziev, ako aj na stránke 
Styčnej kancelárie SR. 
 

PRIPOMIENKA: EXCELENTNÉ TÍMY MLADÝCH STU 
 

Pripomíname, že uzávierka výzvy Excelentných tímov mladých STU je už tento piatok 29.5.2020 o 13:00. 
Formulár žiadosti, výzvu aj ďalšie dokumenty nájdete na tejto stránke. Zhrnutie pravidiel a postup 
odovzdania projektu nájdete tu. 
 

PRIPOMIENKA: VEGA A KEGA 
 

Pripomíname, že uzávierka výziev VEGA 
a KEGA je už tento piatok 29.5.2020 
o 14:00. Ako v uplynulých rokoch, aj teraz 
sa na ministerstvo školstva zasiela iba 
potvrdenie o podaní projektu (jedna strana 
vygenerovaná systémom), ktorú treba 
priniesť na Projektové stredisko podpísanú 
hlavným riešiteľom najneskôr do 2.6.2020. 
Podpis štatutára a včasné odoslanie 
ministerstvu zabezpečíme. Zároveň 
žiadame podávajúcich o zaslanie 
kompletnej elektronickej verzie projektu 
do oficiálneho termínu uzávierky na 
jana.zavacka@stuba.sk.   
Viac informácií o postupe podávania 
projektov nájdete tu a stručné podmienky 
výziev tu. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 
Prameň: https://www.seabreeze.com.au/forums/General-Discussion/Chat/The-

Funny-Images-Thread?page=463. 

ÚSPEŠNÉ GRANTOVÉ ŽIADOSTI: EOSC SECRETARIAT 
 

Doc. Mackuľak z ÚCHEI získal európsky projekt z grantovej výzvy EOSC Secretariat. Cieľom projektu je 
vytvoriť systém včasného varovania pred COVID-19 prostredníctvom detekcie génových fragmentov vírusu 
v odpadových vodách viacerých slovenských miest. Gratulujeme! 
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