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CIELE VÝZVY - HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-03

▪ Podpora mobility nadaných výskumníkov a inovátorov medzi sektormi 
s cieľom zabezpečenia transferu znalostí a vedomostí a udržateľného 
kariérneho rastu nadaných pracovníkov

▪ Rozvoj ľudského kapitálu vo výskumno-inovačných inštitúciách widening krajín

▪ Posilnenie výskumno-inovačných kapacít s cieľom dosiahnutia alebo 
posilnenia excelentnosti vo vysielacích inštitúciách 

▪ Podpora medzi sektorovej štruktúrovanej a vzájomne výhodnej spolupráce
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OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

▪ Konzorcium min. 3 subjektov z 3 rôznych členských/asociovaných krajín EÚ,
z toho min. 2 subjekty musia byť z widening krajín

▪ Koordinátor projektu musí byť z widening krajiny

▪ 70% rozpočtu na vyslanie pracovníkov musí ísť do widening krajín

▪ Účastníci konzorcia musia zahŕňať partnerov z akademického aj
neakademického sektora
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OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Náklady súvisiace s vyslaním a pobytom individuálnych vedeckých talentov
v hostiteľskej organizácii:

✓ Administratívne poplatky

✓ Školenia

✓ Cestovné náklady a diéty

✓ Platy pre vyslaných pracovníkov

✓ Náklady súvisiace s disemináciou a komunikáciou transferu vedomostí
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POJMY VO VÝZVE, RESP. ROZSAH VÝZVY (SCOPE)

Secondment:

- medzi sektorový z akademického do neakademického a naopak

- pozitívny dopad na widening krajiny

- uskutočňuje sa medzi nezávislými/neprepojenými inštitúciami

- Má trvať 3 – 24 mesiacov, ale

- Môže byť rozdelený na niekoľko pobytov alebo medzi viacerými
individuálnymi pracovníkmi

- Vysielaný pracovník musí byť zamestnaný vo vysielacej inštitúcii min.
6 mesiacov (FTE) pred vyslaním
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POJMY VO VÝZVE, RESP. ROZSAH VÝZVY (SCOPE)
Experimentovanie:

▪ Je výzvou podporované s cieľom diverzifikácie konzorcia a s pozitívnym
dopadom na widening krajiny

▪ Je žiadúce, aby jednotliví prijímatelia grantu v rámci tejto výzvy vzájomne
spolupracovali

Medzi sektorová spolupráca:

- Akademický a priemyselný sektor

- Školenia a celoživotné vzdelávanie

- Výskumníci a podnikatelia
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POJMY VO VÝZVE, RESP. ROZSAH VÝZVY (SCOPE)
Medzi sektorová mobilita - cieľom je rozvinúť aktivity, ktoré prispejú plneniu
jedného alebo viacerých z uvedených cieľov EK:

1. Posilnenie spolupráce medzi akademickým, priemyselným
a podnikateľským sektorom s cieľom vytvorenia ekosystémov

2. Skvalitnenie školení a celoživotného vzdelávania pre vedcov, inovátorov
a iných nadaných pracovníkov tak, aby získali medzi disciplinárne skúsenosti,
mali lepšie kariérne vyhliadky resp. uplatnenie v budúcnosti
a tiež dokázali budovať výskumno-inovačné kapacity

3. Posilnenie podnikania vedcov v oblastiach súvisiacich s vedeckou prácou
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POJMY VO VÝZVE, RESP. ROZSAH VÝZVY (SCOPE)

Účastnícke strany projektu:

- Konzorcium pozostávajúce zo zástupcov akademického aj mimo-
akademického sektora, ktoré má priamo prispievať k spoločným školenia
a tvorbe metodiky mobility, či už formou vysielania alebo prijímania
talentovaných výskumníkov

- Účasť ukrajinských výskumníkov je v tejto výzve veľmi vítaná

Vysielaní talentovaní pracovníci:

- Podpora sa poskytuje na medzi-sektorovú mobilitu a náklady znášajú
prijímatelia grantu
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POJMY VO VÝZVE, RESP. ROZSAH VÝZVY (SCOPE)
- Žiadatelia by mali v žiadosti uviesť očakávaný počet talentovaných pracovníkov

zapojených do mobility

- Secondment je možné využiť pre výskumníkov, inovátorov, ale aj napr. na
administratívnych, vedúcich a technických pracovníkov podporujúcich
výskumno-inovačné aktivity v ich domácej inštitúcii, pričom PhD študenti nie
sú oprávnení

- V prípade výskumníkov a inovátorov by sa malo jednať o pracovníkov, ktorí sa
nachádzajú v raných kariérnych štádiách

- Žiadosť musí jasne preukázať výhody metodiky vysielania (secondmentu) pre
widening krajiny
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POJMY VO VÝZVE, RESP. ROZSAH VÝZVY (SCOPE)
Návrat a re-integrácia:

- Fáza návratu a re-integrácie je povinná pre pracovníkov, ktorí sa vracajú
z vyspelých krajín po 1. secondmente

- Nemala by byť dlhšia ako samotný pobyt v partnerskej inštitúcii, max. 12
mesiacov

- Podpora nezahŕňa mzdu vracajúcich sa pracovníkov

Posilnenie kariér vysielaných pracovníkov a spolupráce

- Projekt by mal vysielaným pracovníkom ponúknuť kariérnu perspektívu
a získanie , resp. rozvoj nových skúsenosti

- Vyslanie je možné aj v rámci krajiny medzi 2 rôznymi subjektmi, ak to prispeje
udržaniu alebo posilneniu regionálneho inovačného ekosystému
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OČAKÁVANÉ VÝSTUPY PROJEKTOV
- Posilnenie interoperability kariér a zamestnanosti nadaných výskumných

a inovačných pracovníkov vo všetkých sektoroch
- Posilnenie ľudských zdrojov vo výskume a inováciách vo widening krajinách

nadanými a dobre vyškolenými výskumníkmi a inovátormi
s lepšími podnikateľskými zručnosťami

- Vyrovnanejšia cirkulácia talentov z pohľadu tak geografického, ako aj medzi-
sektorového s cieľom posilnenia výskumnej výnimočnosti inštitúcií vo
widening krajinách

- Spolupráca medzi akademickým a podnikateľským sektorom
- Zlepšenie výskumných, podnikateľských a iných prenosných zručností

a vedomostí

11 11



SÚHRN VÝZVY

▪ Vyhlásenie výzvy: 29. 6. 2022

▪ Ukončenie prijímania žiadostí: 15. 11. 2022

▪ Rozpočet na výzvu: 24 mil. €

▪ Rozpočet projektu: 1 – 3 mil. €

▪ Trvanie projektu: 4 roky

▪ Typ akcie: Coordination and Support Actions (CSA)

▪ Predpokladaný počet podporených projektov: 12
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Kontakt: 
Kveta Papanová
T: +421 917 733 509
E-mail: kvetoslava.papanova@cvtisr.sk
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