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Prieskum záujmu o účasť v programoch 

EUROCORES 2011 
 
 

1. Úvod 
 

Agentúra, ako riadny člen Európskej nadácie pre vedu (European Science Foundation), ďalej 

len „ENV“, v snahe umožniť slovenskej vedeckej komunite zo všetkých sektorov výskumu 

a vývoja účasť na aktivitách organizovaných ENV a zvýšiť úroveň domáceho výskumu 

prostredníctvom intenzívnej spolupráce na európskej úrovni, vyhlasuje v roku 2010 prieskum 

záujmu o účasť v programoch EUROCORES, na ktoré bude výzva v ENV vyhlásená v roku 

2011 a začiatok riešenia bude v roku 2012. 

 
 

2. Priority v rámci cieľov výzvy 
 

APVV vypisuje prieskum záujmu o účasť v aktivitách ENV v rámci schémy EUROCORES v 5 

nových programoch EUROCORES na rok 2011: 

1. OMEGA – Genomic research in Early life: Gene-environment Analyses in epidemiological 

cohorts, 

2. EuroLGBT – Gender and Sexual Diversity in its Social, Cultural and Political Context, 

3. EuroACSIS – Analysis of Complex Systems in the Information Society, 

4. EuroTROP – Integrated Studies of Processes and Composition in a complex changing 

Troposphere, 

5. EuroCompMath – Computational mathematics as a driving force for innovation in 

Europe. 

 

Podrobnejšie informácie o týchto 5 programoch EUROCORES 2011 sú uvedené v prílohách 

tohto prieskumu a všeobecná charakteristika programov EUROCORES je na 

http://www.esf.org. 

 
 

3. Prejavenie záujmu 
 

Každý riešiteľ, ktorý má potenciálny záujem zúčastniť sa konkrétneho programu EUROCORES 

musí svoj záujem o účasť v danom programe oznámiť agentúre do 30. novembra 2010 formou 

krátkeho oznámenia – Potvrdenie záujmu o účasť v programe EUROCORES 2011, ktoré musí 

obsahovať najmä: 

• názov a akronym programu EUROCORES, 

• meno navrhovateľa (zodpovedného riešiteľa), 
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• názov organizácie navrhovateľa (žiadateľa), 

• odhadovaný objem finančných prostriedkov, 

• predpokladaný počet riešiteľov a doba riešenia, 

• krátke zdôvodnenie návrhu – prínosy (nie viac ako dve strany). 

 

Rada MVTS APVV zhodnotí podané návrhy na účasť slovenských výskumných pracovníkov 

v programoch EUROCORES a oznámi svoje rozhodnutie ENV. ENV následne na základe 

záujmu všetkých členských organizácií vypíše výzvu na podávanie projektov EUROCORES. 

 

Vyplnený formulár Potvrdenie záujmu o účasť v programe EUROCORES 2011 je potrebné 

poslať najneskôr 30. 11. 2010: 

• elektronicky na adresu lubomira.mancosova@apvv.sk (RNDr. Ľubomíra Mancošová, 

projektová manažérka programu EUROCORES), a tiež 

• klasickou poštou na adresu APVV (Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, 

P.O.BOX 346, 814 99 Bratislava) s poštovou pečiatkou najneskôr 30. 11. 2010. Táto 

papierová verzia musí byť podpísaná zodpovedným riešiteľom aj štatutárnym zástupcom. 

 

Prípadné otázky adresujte na RNDr. Ľubomíru Mancošovú, projektovú manažérku programu 

EUROCORES alebo RNDr. Soňu Ftáčnikovú, CSc., vedúcu oddelenia dvoj a mnohostrannej 

medzinárodnej spolupráce. 


