
 

 

POZVÁNKA 

 

Vážené dámy, vážení páni,  

pozývame Vás na informačné podujatie k nadchádzajúcemu rámcovému programu EÚ pre výskum a inovácie 

(2021–2027), Horizon Europe, ktoré sa bude konať dňa 7. apríla 2020 od 10:30 v zasadacej miestnosti Vedeckej 

rady Žilinskej univerzity (Nová Menza ŽU, Ulica Vysokoškolákov 26, 01001 Žilina-Vlčince).  

Hlavnou ambíciou podujatia je priblížiť účastníkom najdôležitejšie novinky programu Horizon Europe, ktorý 

plynulo nadviaže na aktuálne prebiehajúci Horizont 2020, v súčasnosti najväčší a najvýznamnejší program financujúci 

projekty z oblasti vedy, výskumu a inovácií v Európskej únii počas 7 rokov v období 2014-2020.  

Rok 2020 je záverečným rokom programu Horizont 2020 a zároveň kľúčovým obdobím pre definovanie nástrojov 

nového programu, o ktorých sa rozhoduje práve teraz. Želáme si preto priniesť účastníkom praktické informácie 

z prvej ruky a oboznámiť ich so základnou štruktúrou a pripravovanými opatreniami, ktoré budú spustené so 

začiatkom programu Horizon Europe. Nevynecháme tiež zhodnotenie doterajšieho pôsobenia Slovenska v programe 

Horizont 2020, ako aj tipy a odporúčania, prečo je dôležité zapájať sa do spoločných výskumných iniciatív na európskej 

úrovni.   

 

Podujatie je určené pre kohokoľvek so záujmom o aktuálne dianie vo svete výskumu a inovácií na európskej úrovni 

v súvislosti s nástupom nového programu. Vítaní sú predovšetkým akademickí pracovníci, vedci, výskumníci, 

zástupcovia priemyslu a malých a stredných podnikov, študenti, ale aj širšia verejnosť. 

REGISTRÁCIA 

Registrácia je otvorená a dostupná TU. 

 

Program podujatia v Žiline nájdete v prílohe alebo na tejto stránke. Registrovaným účastníkom bude odoslaný 

detailný program a ďalšie inštrukcie v dostatočnom časovom predstihu. 

 

Záverom podujatia bude malé občerstvenie, počas ktorého môžu účastníci diskutovať a nadväzovať užitočné kontakty. 

V prípade počtu registrácií presahujúcich kapacitu dostupných priestorov si organizátori podujatia rezervujú právo 

výberu účastníkov. 

Tešíme sa na Vašu účasť! 

Tím organizátorov, Centrum vedecko-technických informácií SR, Žilinská univerzita v Žiline 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nemáte možnosť zúčastniť sa podujatia v Žiline? 

Možno sa budete môcť zúčastniť v inom meste. Podujatie v Žiline je totiž súčasťou série informačných podujatí, ktoré 

sa budú konať v 5 krajských mestách SR, vrátane celonárodného podujatia v Bratislave, ktoré bude obohatené o účasť 

rečníkov z Európskej komisie: 

 ŽILINA: 7. apríl 2020 REGISTRÁCIA OTVORENÁ 

 BRATISLAVA - CELONÁRODNÉ PODUJATIE: 12. máj 2020 REGISTRÁCIA OTVORENÁ 

 BANSKÁ BYSTRICA: 19. máj 2020 REGISTRÁCIA OTVORENÁ 

 NITRA: 1. jún 2020 REGISTRÁCIA OTVORENÁ 

 KOŠICE: dátum a odkaz na registráciu budú zverejnené čoskoro  

Séria podujatí je organizovaná Centrom vedecko-technických informácií SR v rámci projektu SK4ERA v spolupráci 

s vybranými slovenskými univerzitami.  

Vždy aktuálne informácie nájdete na tejto stránke. Prípadné otázky môžete posielať na adresu slord@cvtisr.sk 

https://docs.google.com/forms/d/12Ll_8dQ7sclWxYuj6Rtk7KXdycAJZYgBSXxiDbnGij4/viewform?edit_requested=true
https://slord.sk/sk/odporucame/horizon-europe-na-slovensku-seria-informacnych-podujati-k-nadchadzajucemu-ramcovemu-programu-eu-pre-vyskum-a-inovacie-v-5-krajskych-mestach-sr.html?page_id=4281&preview_type=from_menu
https://docs.google.com/forms/d/12Ll_8dQ7sclWxYuj6Rtk7KXdycAJZYgBSXxiDbnGij4/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1c_3GWcH8vd8pCw6EHMsyuQ1XJ9c8cjbdGHLp-UHuOAg/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1TECKnilIUNu8sDc5Lhm0KSSTnQhOLwIXG7j3wXKAvjc/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/18qCDWfnWDrLHELB9Po0QYD9it8gr4AnFP9rbCbrXq-Y/viewform?edit_requested=true
https://slord.sk/sk/odporucame/horizon-europe-na-slovensku-seria-informacnych-podujati-k-nadchadzajucemu-ramcovemu-programu-eu-pre-vyskum-a-inovacie-v-5-krajskych-mestach-sr.html?page_id=4281&preview_type=from_menu
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