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HORIZONT EURÓPA: VÝZVA TEAMING 
 

Európska komisia v rámci piliera Rozširovanie účasti a šírenie excelentnosti programu Horizont Európa 
vyhlásila výzvu Teaming for Excellence, ktorá  je zameraná na vytváranie nových a rozvoj existujúcich centier 
excelentnosti. Oprávnenými žiadateľmi sú konzorciá, v ktorých bude koordinátor z tzv. vedecky menej 
výkonnej krajiny (vrátane Slovenska) spolu s minimálne 1 univerzitou/výskumnou organizáciou z inej krajiny, 
ktorá má špičkovú medzinárodnú reputáciu vo vybranej vednej oblasti. Výška grantu môže byť do 15 mil. eur 
a v rovnakej výške je potrebné spolufinancovanie zo strany SR. Výzva je 2-kolová a v súčasnosti je možné do 
5.10.2021 predkladať skrátené žiadosti do 1. kola. Súčasťou žiadostí musí byť o. i. aj opis strategickej vízie 
centra excelentnosti, popis zabezpečenia jeho nezávislosti, forma spolufinancovania a súlad 
s európskymi/regionálnymi stratégiami (RIS3, digitálna transformácia, green deal). 
Cieľom tohto typu projektov je: 

 Zvýšenie vedeckých schopností prijímajúcej inštitúcie a hostiteľskej krajiny, čo im umožní úspešne sa 
uchádzať o projektové financovanie v EÚ a na celom svete. 

 Zdokonalená kultúra výskumu a inovácií v krajine, v ktorej sídli koordinátor. 

 Stimulácia inštitucionálnych a systémových reforiem a investícií do výskumu a inovácií na 
vnútroštátnej úrovni. 

 Posilnená a vzájomne prospešná spolupráca s partnermi z popredných vedeckých inštitúcií zo 
zahraničia. 

 Vývoj a podpora nových oblastí výskumu v príslušných oblastiach. 

 Rozvinuté a rozšírené výskumné a inovačné kapacity a zavádzanie pokrokových technológií. 

 Posilnená spolupráca a synergie s inými projektmi EÚ. 
Nakoľko ide o veľké projekty s celonárodným významom, predpokladá sa, že podávanie projektu bude 
koordinované z rektorátu. To však nevylučuje podanie aj ďalších projektov. O bližších detailoch vás budeme 
informovať. Samotný text výzvy nájdete na tomto linku. 
 

NOVÉ SCIENTOMETRICKÉ ÚDAJE 
PRE SLOVENSKÉ ČASOPISY 

 

Clarivate (prevádzkovateľ Web of Science) 
s meškaním zverejnil nové scientometrické 
údaje. Fakultný časopis Acta Chimica 
Slovaca sa prvýkrát objavil medzi 
hodnotenými časopismi. Boj mu pridelený 
nový parameter JCI (Journal Citation 
Indicator) s hodnotou 0,08, čo predstavuje 
8 % citovanosti voči priemeru v kategórii 
Chemistry, Multidisciplinary a poradie 188 
z 216 (ďalších približne 60 časopisov nemá 
pridelený JCI). Prehľadnú scientometrickú 
štatistiku časopisu Acta Chimica Slovaca 
nájdete na tomto linku. 
Pre porovnanie, ďalší slovenský časopis v 
tejto kategórii, Chemical Papers, má JCI 
0,32 pri IF 2,097. JCI nad 1 má v tejto 
kategórii 44 časopisov. 
Viac informácií o scientometrických 
ukazovateľoch všetkých časopisov z Web of 
Science nájdete tu. 

 
 

 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 
Prameň: https://pbs.twimg.com/media/E3xnbt9XMAACdit.jpg. 
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