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zmluva 
Oprávnené náklady***

TEAMING                                  

(dve fázy)

Vytváranie nových alebo modernizácia 

existujúcich centier excelentnosti  v 

regiónoch s nízkou výkonnosťou v oblasti 

výskumu, vývoja a inovácie na báze 

partnerstva/spolupráce tímov z 

excelentných výskumných  inštitúcií 

/univerzít  a z regiónov s nízkou 

výkonnosťou

TEAMING                                      

Fáza 1
Vypracovanie biznis plánu pre zriadenie 

alebo modernizáciu centra exceletnosti 
400 000 EUR 12 mesiacov

Minimálne 2 účastníci :                                                                       

1. Žiadateľ (Koordinátor)- 

národná/regionálna inštitúcia 

alebo  výskumná agentúra, 

univerzita, výskumná inštitúcia z 

členského štátu EU alebo 

pridruženej krajiny**                                  

2.   Aspoň jedna univerzita 

alebo výskumná organizácia s 

medzinárodnou reputáciou vo 

výskume a inovácii z EÚ alebo 

pridruženej krajiny                          

(z inej krajiny ako Koordinátor)  

100% áno

Členské štáty EÚ :

Pridružené krajiny : Albánsko, Bosna a Herecegovina, Faerské ostrovy, Macedónsko, Moldavsko, Čierna Hora, Srbsko, Turecko a Ukrajina

***  Za oprávnené náklady sa považujú tie, ktoré nie sú určené na financovanie výskumných projektov, infraštruktúry alebo zariadení

TYPY PROJEKTOV (SCHÉMA FINANCOVANIA) : Koordinačné a podporné akcie (CSA)*

** Tzv. krajiny označované ako "Low RDI performing" /"Widening countries" - zaraďované pod 70% EÚ priemeru kompozitného indikátora pre výskum  :

* Pozostávajúce predovšetkým zo sprievodných opatrení, ako sú šírenie, zvyšovanie informovanosti a komunikácia, vytváranie sietí, koordinačné alebo podporné služby, cvičenia a štúdie slúžiace na vzájomné 

poučenie sa, vrátane návrhových štúdií pre novú infraštruktúru

Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Luxemburg, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko,  Slovenská republika a Slovinsko
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TEAMING                                      

Fáza 2

Určená pre : úspešných žiadateľov 

TEAMING Fáza 1                                                            

Cieľ : realizácia biznis plánu  pre 

zriadenie alebo modernizáciu centra 

exceletnosti 

15 mil. EUR 5-7 rokov detto ako Teaming Fáza 1 100% áno

Administratívne                                   

Prevádzkové                                                     

Personálne                           

Resp. výmenné pobyty, 

školenia, cestovné, šírenie 

výsledkov a iné

TWINNING

Vytváranie partnerstiev medzi 

výskumnými inštitúciami (vrátane 

univerzít) a medzinárodne 

etablovanými  výskumnými partnermi s 

cieľom posilniť určitú oblasť výskumu  

(prenos vedomostí, výmena osvedčených 

postupov, poznatkov a najlepšej praxe)

1 mil. EUR 3 roky

Minimálne 3 účastníci :                                                                       

1. Žiadateľ (Koordinátor) - 

verejná alebo súkromná 

univerzita s aktívnym výskumom 

alebo verejná/nezisková 

výskumná inštitúcia z členského 

štátu EU alebo pridruženej 

krajiny**                                  

2. Aspoň 2 medzinárodné 

popredné výskumné inštitúcie - 

verejná / súkromná univerzita 

alebo výskumná organizácia  z EÚ 

alebo pridruženej krajiny                  

(z inej krajiny ako Koordinátor)          

100% áno

Výmenné pobyty                                                              

Školenia                                         

Workshopy, konferencie                                                  

Organizácia spoločných 

letných škôl                       

Šírenie výsledkov                                   

Resp. náklady na 

administráciu/riadenie, 

networking, koordinačné 

aktivity, cestovné a iné

ERA CHAIRS

Zriaďovanie pracovných pozícií ERA 

Chairs - prijímanie vynikajúcich vedcov 

na univerzity a výskumné inštitúcie , 

ktoré majú výnimočný potenciál pre rozvoj 

výskumnej excelentnosti

2,5 mil. EUR 5 rokov

Jeden žiadateľ grantu 

(hostiteľská organizácia)              

z členského štátu EÚ alebo 

pridruženej krajiny**    

100% nie                 

Náklady súvisiace s 

vytvorením pozície ERA 

Chair (personálne náklady, 

nábor , administratívne 

náklady, cestovné, náklady na 

pobyt = vedec /jeho tím)                                           

Školenia                                  

Stretnutia                                     

Publikácie                                        

Správa práv duševného 

vlastníctva resp. iné


