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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 2008  výzvu na prieskum záujmu o účasť 
v programoch EUROCORES so začiatkom riešenia v roku 2009.  
 
 
  
2.  PRIORITY V RÁMCI CIEĽOV  VÝZVY 
 
APVV vypisuje prieskum  záujmu o účasť v aktivitách ENV v rámci schémy EUROCORES v 6 
nových programoch EUROCORES na rok 2008:  

1. How cells shape and utilize their membranes (EuroMEMBRANE) 
http://www.esf.org/euromembrane 

2. Biogenic Volatile Organic Compounds in the Carbon Cycle – Climate System:   Present, Past, 
and Future Projections (EuroVOC4) http://www.esf.org/eurovoc4 

3. Higher Education and Social Change (EuroHESC) http://www.esf.org/eurohesc  

4. EuroHeart: A study of the interaction of genetic and lifestyle factors on the incidence of 
coronary heart disease  (EuroHEART) http://www.esf.org/euroheart  

5. BABEL: Better Analyses Based on Endangered Languages (EuroBABEL) 
http://www.esf.org/eurobabel 

6. EURONanochem: Chemical Control at the Nanoscale    (EuroNANOCHEM) 
 http://www.esf.org/euronanochem  

Podrobnejšie informácie o výzve na  programy EUROCORES nájdete 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 20. februára 2008 formou 
krátkeho oznámenia – Prejavenie záujmu o program EUROCORES 2008. Oznam musí obsahovať: 

 
1. Meno navrhovateľa (zodpovedného riešiteľa) 
2. Názov organizácie navrhovateľa (žiadateľa) 
3. Názov a akronym programu EUROCORES 
4. Krátke zdôvodnenie návrhu (nie viac ako dve strany) (prínosy) 
5. Predpokladaný počet riešiteľov a doba riešenia 
6. Odhadovaný objem finančných prostriedkov 
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Rada MVTS APVV zhodnotí podané návrhy na účasti 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) ako aj 
navrhovateľovi. 
 
Návrhy na účasť v programoch EUROCORES je potrebné poslať elektronicky na adresu 
ftacnik@apvv.sk  (kontaktná osoba RNDr. Soňa Ftáčniková, CSc, vedúca oddelenia dvoj 
a mnohostrannej medzinárodnej spolupráce) a podpísanú  papierovú verziu (zodpovedným riešiteľom 
aj štatutárnym zástupcom) poslať na adresu APVV s poštovou pečiatkou najneskôr 20.2.2008 
(Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, P.O.BOX 346, 814 99 Bratislava). 

 

 
 

 
 


