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 významný štipendijný program EÚ podporujúci 

mobilitu výskumníkov od roku 1990 (FP3) 

 označovaný ako Marie Curie od 1996 (dodnes  
~60 000 štipendistov, pričom len v 7RP 
podporených viac ako 10 000 PhD.) 

 Marie Skłodowska-Curie (1867 – 1934) - významná 
vedkyňa (narodila sa v Poľsku, väčšinu života  
a vedeckej kariéry strávila vo Francúzsku);  
1903 - prvá Nobelova cenu za fyziku, 1911 –  
druhá Nobelova cena za chémiu 

 Akcie Marie Curie sú zamerané na štrukturovanie 
odbornej prípravy, mobilitu a rozvoj kariéry 
výskumníkov 

 v rámci 7RP sa realizovali ako súčasť programu 
Ľudia - People (2007-2013) 

Pierre a Marie Curieovci na svadobnej ceste, 1895 

Marie Curie doteraz v kocke 



Akcia Úspešnosť 

všeobecná 

2007 - >2013 

SK poradie v 

zozname 

úspešnosti 

krajín 

SK 

Počet 

účastníkov 

(počet koordi-

nátorov) 

CZ 

Počet 

účastníkov 

HU 

Počet 

účastníkov 

 

ITN 8% - 12% 25. 14 (0) 52 54 

IAPP 37% - 25% 23. 7 (2)/4 proj. 12 16 

IRSES 82% - 36% 24. 7 (1) 18 15 

IEF*, IOF**, 

IIF*** 

30% - 16% 

(***24% - 13% ) 

*25. *1 ale 17 

Slovákov inde v 

Európe 

**1 

*2 

**10 

***2 

*15 

**9 

***5 

RG, CIG, IRG, 

ERG 

69% - 19% 24. 11  40 38 

COFUND 51% - 42% - 1 - - 

NIGHT - - 7 - - 

EURAXESS - - 3 - - 

Úspešnosť v programe Ľudia (MCA) 7RP 
a zapojenie Slovenska 



- v 7RP – Ľudia – 47 projektov 
 

- projekty podávané viacerými 

organizáciami  - 25 projektov       

(z toho 14 ITN), len traja 

koordinátori zo SR (IRSES - UPJŠ, 

Košice, IAPP – Via Magna, s,r,o., 

Vrútky a Ústav geotechniky SAV, 

Košice) 

- individuálni výskumníci  

a hosťujúce organizácie –  

12 projektov 

- podporné aktivity –  

10 projektov 

 

 

Zapojenie Slovenska do programu 
Ľudia (Marie Curie Actions) 7RP 

http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html, december 2013 

ITN; 14 

CIG; 2 

RG; 2 

IRG; 5 ERG; 

2 

IEF; 1 

IRSES; 7 

IAPP; 4 

Support 

Actions; 10 



Zapojenie slovenských organizácií do programu Ľudia 7RP 

ITN IRSES IAPP RG IRG CIG ERG IEF 
Support 
Actions 

Univerzita 
Komenského  
v Bratislave –  
4 projekty 

Technická 
univerzita 
 v Košiciach 
 

Geofyzikálny 
ústav SAV + 
Progseis, s.r.o., 
Trnava  

Univerzita  
P. J. Šafárika  
v Košiciach 

Univerzita 
Komenského  
v Bratislave –  
3 projekty 

Žilinská 
univerzita  
v Žiline 

Ústav 
polymérov SAV 

Sociologický 
ústav SAV 

SAIA, n. o. –  
3 projekty 
 

Slovenská 
technická 
univerzita  
v Bratislave –  
2 projekty 

Univerzita P. J. 
Šafárika 
(koordinátor)  
a Technická 
univerzita  
v Košiciach 

Slovenská 
technická 
univerzita  
v Bratislave + 
POWERTEC, 
s.r.o. 

Univerzita 
Komenského  
v Bratislave 
 

Astronomický 
ústav SAV 

Univerzita 
Komenského  
v Bratislave 

Univerzita M. 
Bela v Banskej 
Bystrici 

SOVVA + 
partneri 
(I-Európa, s.r.o., 
SAV, SNM, CVTI) 
–  7 projektov 

Ústav 
anorganickej 
chémie SAV –  
2 projekty 

Technická 
univerzita  
vo Zvolene 

 Via Magna, 
s.r.o., Vrútky 

  
Ústav genetiky a 
biotechnológií 
rastlín SAV 

    

Virologický 
ústav SAV 

Univerzita M. 
Bela v Banskej 
Bystrici 

Ústav 
geotechniky 
SAV+ Enviro-
centrum, s.r.o., 
Košice 

    

Ústav 
materiálového 
výskumu SAV 

Univerzita 
Komenského  
v Bratislave 

      

Chemický ústav 
SAV 

Univerzita 
Konštantína 
Filozofa v Nitre 

        

Medzinárodné 
laserové 
centrum 

 Ústav genetiky 
a biotechnológií 
rastlín SAV 

          

Environmental 
Institute, s.r.o., 
Koš 

            

Inštitút pre 
verejné otázky 
(IVO) http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html, december 2013 



Čo je to rámcový program Horizont 2020? 

 ťažisková časť stratégie EÚ Európa 2020, jednej z jej kľúčových iniciatív 
Únia inovácií a Európskeho výskumného priestoru, ktorá má: 

 

 prispieť k riešeniu hospodárskej krízy prostredníctvom investícií  
do rastu a vytvárania budúcich pracovných miest, 

 reagovať na obavy ľudí týkajúce sa ich životnej úrovne, 
bezpečnosti a životného prostredia, 

 posilniť globálne miesto Európy vo výskume, inováciách  
a technológiách  

 

 tri priority H2020: 

 
1.spoločenské výzvy 

 
2.vedúce postavenie priemyslu 

 
3.excelentná veda 



Horizont 2020 –  rámcový program pre výskum a inovácie 

Vedúce postavenie priemyslu 

vedúca úloha v oblasti podporných  
a priemyselných technológií 

prístup k rizikovému financovaniu 

inovácie v MSP 

Excelentná veda 
European Research Council – Európska rada pre výskum 

budúce a vznikajúce technológie 

Akcie Marie Skłodowskej-Curie  

výskumné infraštruktúry 

zdieľané ciele a princípy 

spoločné pravidlá  

Podpora cieľov: 

European Institute for Innovation and Technology (EIT) 

Joint Research Centre (JRC) 

priority  stratégie Európa 2020  

Európsky výskumný priestor 

Zjednodušenie prístupu 

Medzinárodná spolupráca 

Cielené šírenie a opatrenia na 
zdieľanie poznatkov 

 

Spoločenské výzvy 
zdravie, demografické zmeny a zdravé 
prostredie 

potravinová bezpečnosť, udržateľné 
poľnohospodárstvo, morský a námorný výskum 
a bioekonomika 

bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia 

inteligentná a integrovaná doprava šetrná  
k životnému prostrediu 

opatrenia na ochranu klímy, účinné využívanie 
zdrojov a suroviny 

inkluzívne, inovatívne a bezpečné spoločnosti 

 

Horizont 2020 (2014 – 2020) 



Ako bude program Horizont 2020 financovaný? 

 v návrhu Komisie na roky 2014 – 2020 spojené 3 oddelené 
programy/iniciatívy:  

 RFP - rámcový program pre výskum  

 CIP – rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie  
(najmä SME) a  

 EIT – Európsky inštitút pre inovácie a technológie 

 

 rozpočet  schválený Európskym parlamentom 20.11. 2013  

 

 ≥ RFP + CIP + EIT ≈ 77 mld. €, z toho MSCA 6,1 mld. € (8 %) 

 

 FP7 50,5 mld. €, z toho PEOPLE FP7 4,75 mld. € 



Ako bude program Horizont 2020 financovaný? 



Ako bude program Horizont 2020 financovaný? 



 
 

 MSCA podporujú nový, kreatívny typ odbornej 
prípravy vo výskume, vrátane prípravy doktorandov 

 MSCA ponúkajú medzinárodne 
konkurencieschopnú výskumnú kariéru  
pre najlepších výskumníkov 

 MSCA umožňujú výskumníkom získať zručnosti  
a kompetencie, ktoré si vyžadujú budúce výzvy 

 MSCA posilňujú mobilitu a spoluprácu vo výskume 
medzi krajinami, sektormi a odbormi 

Akcie Marie Skłodowskej-Curie (MSCA) v H2020  
CIELE 

zabezpečiť optimálny rozvoj a dynamiku  

využitia intelektuálneho kapitálu Európy,  

vytváranie nových zručností a inovácií 



Akcie Marie Skłodowskej-Curie (MSCA) v H2020  
TROJNÁSOBNÁ „M“ DIMENZIA 



ITN (vrátane EID a IDP) 

 

IAPP 

 IRSES 

 

IEF 

 IOF 

 IIF 

 CIG 

 

COFUND 

 

ITN        
Innovative Training 

Networks  

(mladí výskumníci) 

IF 
Individual 

Fellowships 

(skúsení výskumníci) 

 

RISE       
Research&Innovation 

Staff Exchange 
(výmena pracovníkov) 

 
COFUND 

doktorandská a počiatočná odborná 

príprava výskumníkov navrhnutá 

medzinárodnými sieťami organizácií   

z verejného a súkromného sektora 

individuálne štipendiá (fellowships)  

pre  najperspektívnejších skúsených 

výskumníkov  na rozvoj ich zručností 

prostredníctvom medzinárodnej  

a medzisektorovej mobility 

medzinárodná a medzisektorová 

spolupráca prostredníctvom výmeny 

pracovníkov vo výskume 

spolufinancovanie regionálnych, 

národných a medzinárodných 

programov pokrývajúcich aktivity  

1, 2 a 3 

Akcie Marie Skłodowskej-Curie (MSCA) v H2020  

AKTIVITY V ROKOCH 2014 - 2020 

   7RP         H2020 

 



Aktivita 1 – ITN (Innovative Training Networks) 
Posilňovanie nových zručností 

 Cieľ:  

 vychovať novú generáciu kreatívnych, inovatívnych mladých 
výskumníkov s podnikateľským cítením schopných reagovať na súčasné 
aj budúce výzvy;   

 zvýšiť excelentnosť a štrukturovať odbornú prípravu vo výskume  
a  doktorandskom štúdiu, poskytnúť výskumníkom možnosť získať 
kompetencie potrebné pre verejný aj súkromný sektor;  

 ponúknuť perspektívu kariéry v akademickom aj súkromnom sektore 
prostredníctvom medzinárodnej, medziodborovej a medzisektorovej 
mobility  

 Rozsah:   

 podpora spoločnej odbornej prípravy výskumníkov a v rámci 
doktorandských programov realizovaných v partnerstve vysokých škôl, 
výskumných organizácií, výskumných infraštruktúr, firiem a MSP  
z rôznych štátov Európy ale aj mimo nej 

 partnerstvá budú môcť mať 3 formy: 

o European Training Networks (ETN) 

o European Industrial Doctorates (EID) 

o European Joint Doctorates (EJD) 



Aktivita 1 – ITN (Innovative Training Networks) 
Posilňovanie nových zručností 

 Financovanie:  

 100% oprávnených výdavkov, max. 4 roky 

 Kto sa môže uchádzať:   

 účastníci z akademického aj neakademického sektora, 

 v prípade ETN a EJD min. 3 partneri,  pri EID min.  
2 partneri z rôznych členských štátov EÚ a/alebo asociovaných krajín, 

 v prípade EID aspoň 1 účastník musí byť oprávnený realizovať 
doktorandské štúdium a aspoň 1 účastník musí byť  
z neakademického (podnikateľského) sektora;  v prípade EJD min.  
3 účastníci musia byť oprávnení realizovať doktorandské štúdium, 

 v rámci ETN a EJD bude možné počítať, že EÚ podporí nábor  
max. do 540 osobomesiacov, pri EID to bude do 180 osobomesiacov 

 Dĺžka podpory oprávnených výskumníkov:   

 3 – 36 mesiacov 

 Okrem odborných panelov aj mulitidisciplinárny hodnotiaci panel  
pre EID a EJD 

 Rozpočet:  
€ 405,18 mil. v 2014 (EID: 25,5 Mio, EJD: 30 Mio),  
€ 370 mil. v 2015 (EID: 25 Mio, EJD 28 Mio) 
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Training 
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Joint 

Doctorates 

Academia 
Non-academia 

 

Academia 
Non-academia 

 

Country 1 

Country 2 Country 3 

Academia 

Country 1 

Country 2 Country 3 

Academia 
Non-academia 

 

Academia 
Non-academia 

 

Academia 
Non-academia 

 

Academia 
Non-academia 

 

Academia Academia 

Academia 
Non-academia 

 

Non-
academia Academia European Industrial 

Doctorates Country 2 Country 1 

≥ 50% 

 Non-academia Academia 

Academia 
Non-academia 

 

Aktivita 1 – ITN (Innovative Training Networks) 



Aktivita 2 – IF (Individual Fellowships) 
Pestovanie excelentnosti 

 Cieľ:  

 zvýšiť kreatívny a inovačný potenciál skúsených výskumníkov,  ktorí 
majú záujem diverzifikovať svoje individuálne kompetencie, najmä 
pokiaľ ide o získanie zručností na multi-  a interdisciplinárnej úrovni, 
prostredníctvom špeciálnej odbornej  prípravy,  medzinárodnej  
a medzisektorovej mobility 

 

 ponúknuť príležitosti získať nové poznatky a pracovať na výskumných 
projektoch v európskom kontexte alebo mimo Európy;  

 

 reštartovať kariéru individuálnych výskumníkov,  pričom sa zohľadní  
ich predošlá skúsenosť;   

 

 podporiť reintegráciu výskumníkov z mimoeurópskych krajín,  
ktorí v Európe kedysi pôsobili 

 

 

 

 



Aktivita 2 – IF (Individual Fellowships) 
Pestovanie excelentnosti 

 Rozsah:   

 individuálne, medzinárodné štipendiá („fellowships“) pre najlepších  
a najperspektívnejších výskumníkov, ktorí sa budú môcť zamestnať   
v členských štátoch EÚ a asociovaných krajinách, na základe žiadosti 
predloženej spoločne výskumníkom s hosťujúcou organizáciou  
v akademickom alebo neakademickom sektore 

 typy individuálnych štipendií: 

o European Fellowships – v ČŠ EU a AK, určené pre výskumníkov,  
ktorí pôsobia v Európe aj mimo nej 

o Global Fellowships – dočasné vyslanie do tretej krajiny s povinnou  
12-mesačnou fázou návratu do hosťujúcej organizácie v Európe 

 skúsení výskumníci ľubovoľnej národnosti (IF Global a IF Reintegration: 
občania EÚ/AK a dlhodobí rezidenti) 

 v rámci EF bude možnosť požiadať o štipendium na znovu 
naštartovanie kariéry výskumníka (podmienka – výskumník nesmie byť 
aktívny vo výskume minimálne 12 mesiacov pred termínom uzávierky) 

 osobitné multidisciplinárne hodnotiace panely pre reštartovanie kariéry 
a reintegráciu 



Aktivita 2 – IF (Individual Fellowships) 
Pestovanie excelentnosti 

 Financovanie:  

 100% oprávnených výdavkov 

 

 Kto sa môže uchádzať:   

 žiadateľom môže byť účastník, ktorý má sídlo v ČŠ EU a AK  
a ktorý bude zamestnávateľom výskumníka počas realizácie projektu 

 

 Dĺžka podpory oprávnených výskumníkov:   

 EF – 12 - 24 mesiacov 

 GF – 12 - 24 mesiacov pre pobyt v zahraničí plus 12 mesiacov na fázu 
návratu v Európe  

 

 Dodatočná možnosť na 3 alebo 6 mesačné vyslanie v rámci Európy  
v inom sektore 

 

 Rozpočet:  
€ 240,50 mil.v 2014 (Global Fellowships: 29 Mio)  
€ 213 mil. v 2015 (Global Fellowships: 27 Mio) 
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Non-academia 
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Non-academia 
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Non-academia 
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Non-academia 
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Global 
Fellowships 

European 
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Aktivita 3 – RISE  
(Research and Innovation Staff Exchange) 

Stimulovanie inovácií 

 Cieľ:  

 propagovať medzinárodnú a medzisektorovú spoluprácu cez výmenu 
pracovníkov pôsobiacich vo výskume a vývoji; umožniť zdieľanie 
poznatkov a nápadov medzi výskumom a trhom a naopak, a tak 
napomáhať ďalšiemu napredovaniu vo výskume a rozvoju inovácií 

 

 Rozsah:   

 podpora rozvoja partnerstiev vo forme spoločných výskumných 
a/alebo inovačných projektov; zdieľanie poznatkov prostredníctvom 
medzinárodnej ako aj medzisektorovej mobility, založenej  
na obojsmernom dočasnom vysielaní pracovníkov vo výskume a vývoji 
(výmeny) so zabudovaným mechanizmom návratu, 

 do výmien môžu byť zapojení mladí výskumníci, skúsení výskumníci,  
ale aj administratívni, technickí pracovníci a pracovníci manažmentu, 
ktorí budú priamo zapojení do realizácie projektu, 

 spolupracujúce organizácie v rámci Európy môžu realizovať len 
medzisektorovú mobilitu, 

 mobility medzi mimoeurópskymi krajinami alebo v rámci toho istého 
členského štátu alebo asociovanej krajiny nie sú možné  

 



Aktivita 3 – RISE  
(Research and Innovation Staff Exchange) 

Stimulovanie inovácií 

 Financovanie:  

 100% oprávnených výdavkov, max. 4 roky 

 

 Kto sa môže uchádzať:   

 účastníci musia byť minimálne z 3 rôznych krajín, pričom min. 2 musia 
byť z ČŠ EÚ a/alebo AK, ak sú všetci účastníci z jedného sektora 
(akademického alebo neakademického), aspoň jeden z účastníkov musí 
byť z tretej krajiny, 

 EÚ podporí vyslania max. do 540 osobomesiacov 

 

 Dĺžka podpory oprávnených výskumníkov:   

 1 – 12 mesiacov; dočasné vyslania môžu byť rozdelené na niekoľko 
pobytov nepresahujúcich celkom 12 mesiacov a celkovú dĺžku projektu 

 vyslaná osoba musí pracovať vo vysielajúcej organizácii min. 6 mesiacov 
pred 1. vyslaním 

 

 Rozpočet: € 70 mil. v 2014, € 80 mil. v 2015 

 



Non-
academia 

Non-
academia 

Non-
academia 

Academia Academia Academia 

MS/AC MS/AC TC 

Aktivita 3 – RISE  
(Research and Innovation Staff Exchange) 



Aktivita 4 – COFUND 
(Co-funding of regional, national and international programmes) 

Zvyšovanie dopadu 

 Cieľ:  

 stimulovať regionálne, národné a medzinárodné programy podporujúce 
excelentnosť v odbornej príprave výskumníkov, mobilitu a rozvoj 
kariéry; šíriť príklady dobrej praxe a osvedčených postupov programov 
Marie Sklodowska-Curie, 

 spolufinancovať nové alebo existujúce regionálne, národné alebo 
medzinárodné programy, ktoré sa budú môcť otvoriť poskytovaniu 
medzinárodnej, medzisektorovej a interdisciplinárnej odbornej príprave 
výskumníkov ako aj medzinárodnej a medzisektorovej mobilite 
výskumníkov vo všetkých štádiách kariéry; podporení nebudú môcť byť 
výskumníci, ktorí už majú stály pracovný pomer v hosťujúcej organizácii 

 

 Rozsah:   

 podpora viacročných projektov predložených jedným žiadateľom  
na nové alebo existujúce:   
A) doktorandské programy,  
B) štipendijné (fellowship) programy,  
realizované na regionálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni 



Aktivita 4 – COFUND 
(Co-funding of regional, national and international programmes) 

Zvyšovanie dopadu 

 Rozsah:   

 

 A) doktorandské programy – na princípe ITN; spolupráca  
s viacerými partnermi, vrátane neakademického sektora; 
každý výskumník bude musieť byť prijatý na doktorandské 
štúdium, 

 

 B) štipendijné (fellowship) programy – podpora 
individuálnych štipendií zameraných na odbornú prípravu 
výskumníkov a rozvoj kariéry skúsených výskumníkov; 
programy musia mať pravidelné uzávierky,  
v rámci ktorých sa výskumníci budú môcť uchádzať  
o podporu; okrem medzinárodnej mobility je vítaná aj 
medzisektorová mobilita; programy by nemali obsahovať 
obmedzenia týkajúce sa pôvodu výskumníkov alebo 
destinácie ich pobytu; podpora je pre individuálnych 
výskumníkov a nie pre tímy; programy by mali pokrývať 
všetky vedné disciplíny 



Aktivita 4 – COFUND 
(Co-funding of regional, national and international programmes) 

Zvyšovanie dopadu 

 Financovanie:  

 50% spolufinancovanie oprávnených výdavkov, projekty 36 – 60 
mesiacov, príspevok EÚ na 1 projekt v 1 výzve max. 10 mil. € 

 

 Kto sa môže uchádzať:   

 právne subjekty (1 žiadateľ) – verejné aj súkromné - so sídlom v ČŠ EÚ 
alebo  AK, ktoré financujú alebo manažujú doktorandské alebo 
štipendijné programy pre výskumníkov 

 

 Dĺžka podpory oprávnených výskumníkov:   

 min. 3 mesiace 

 

 Rozpočet: 
€ 80 mil. in 2014 (Doctoral Programmes: 30 Mio)  
€ 80 mil. in 2015 (Doctoral Programmes: 30 Mio) 



 Cieľ 

 priviesť výskumníkov bližšie k verejnosti  

 zvýšiť povedomie o výskume a inováciách 

 

 Rozsah  

 každoročné podujatie koncom septembra  

 zamerané na žiakov a študentov 

 zapojenie výskumníkov financovaných z programu H2020 

 

 Rozpočet: € 8 mil. v 2014 (na 2 podujatia v 2 rokoch) 

 

 Žiadatelia – z EÚ/AK 

Aktivita 5 – NIGHT 
(European Researches´ Night) 



 

 

 otvorené pre všetky oblasti výskumu a inovácií  
od základného výskumu, cez aplikovaný až po vývoj a inovácie  

 prístup zdola – hore („bottom-up“)  

 mobilita – kľúčová podmienka, transnárodná aj medzisektorová, 
na posilnenie zručností  a kompetencií  

 rodová rovnosť 

 excelentné pracovné podmienky, v súlade s Európskou 
Chartou a Kódexom pre výskumníkov 

 široké zapojenie podnikateľského sektora,  vrátane MSP  
a ďalších spoločensko-ekonomických aktérov  

 dôraz na sprostredkovanie výsledkov a na aktivity so širokým 
dosahom – zapojenie podporených výskumníkov do aktivít pre 
verejnosť 

 2014 - 2015: plánovaných 10 výziev -> jedna výzva na každú z 
aktivít MSCA za rok, 1x Noc výskumníkov, 1x NCP 

Kľúčové charakteristiky MSCA v H2020 



Call ID Call Opens Call Deadline Budget (Mio EUR) 

H2020-MSCA-ITN-2014 11-12-2013 09-04-2014 405.18 

H2020-MSCA-IF-2014 12-03-2014 11-09-2014 240.50 

H2020-MSCA-RISE-2014 11-12-2013 24-04-2014 70.00 

H2020-MSCA-COFUND-2014 10-04-2014 02-10-2014 80.00 

H2020-MSCA-NIGHT-2014 11-12-2013 04-03-2014 8.00 

H2020-MSCA-NCP-2014 11-12-2013 02-04-2014 1.50 

Výzvy MSCA v 2014 



Call ID Call Opens Call Deadline Budget (Mio EUR) 

H2020-MSCA-ITN-2015 02-09-2014 13-01-2015 370.00 

H2020-MSCA-IF-2015 12-03-2015 10-09-2015 213.00 

H2020-MSCA-RISE-2015 06-01-2015 28-04-2015 80.00 

H2020-MSCA-COFUND-2015 14-04-2015 01-10-2015 80.00 

Výzvy MSCA v 2015 



Očakávaný dopad MSCA 

 podporených 65.000 výskumníkov, vrátane 25.000 doktorandov 

 

 ~200.000 vedeckých publikácií v recenzovaných časopisoch  
s vysokým impaktom  

 

 podaných ~1.500 patentov  

 

 vytvorených ~100 spin-offov 

 

 vytvorených 350 - 400 nových regionálnych/národných/ 
medzinárodných programov zameraných na medzinárodnú  
a medzisektorovú odbornú prípravu a rozvoj kariéry výskumníkov  
a pracovníkov výskumu  

 

 

 



http://ec.europa.eu/research 



http://ec.europa.eu/research/horizon2020/ 



PARTICIPANT PORTAL 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 



PARTICIPANT PORTAL 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 



PARTICIPANT PORTAL 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Ďakujem za pozornosť!  
 

 


