Slovensko – český informačný deň k H2020 Secure Societies (doobeda)
Workshop k písaniu projektov v Secure Societies (poobede)
Cieľovou skupinou informačného dňa a workshopu k písaniu projektov sú vedecko-výskumní pracovníci, ktorí majú
záujem o účasť v programe H2020 Secure Societies.
Podujatie:
Dátum:
Miesto:
Jazyk:

Informačný deň
5. júna 2018
CVTISR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, miestnosť č. 235 (na 2. poschodí)
Slovenský, Český, Anglický

Registrácia na informačný deň: https://goo.gl/forms/6fLrPZUN5Bgw9wTp2
Registrácia na workshop (max. 15 osôb, podlieha výberu): https://goo.gl/forms/ix4WYqwssgSb6CCo2

Program informačného dňa pre H2020 SC7
Na informačný deň je potrebné sa registrovať samostatne, link je uvedený vyššie
9:00
9:30

9:35

10:10
tbc

Registrácia
Peter Beňo
NCP pre oblasť Bezpečné
spoločnosti
Štefan Luby

Otvorenie

Delegát programového výboru
Secure Societies H2020 za SR
Christian Flachberger

Historické súvislosti, úspešnosť v 7RP a H2020,
témy WP 2018-2020
How to prepare a good proposal from the evaluator‘s
point of view

Evaluátor projektov SC7 H2020

Tips for writing proposal, what the evaluators are looking
for in the proposal, what to mention and what to avoid in
the proposal, general and specific recommendations

Pracovný program z pohľadu delegáta programového
výboru

Prestávka
10:50

Eva Hillerová

Etika v H2020

NCP pre Securie Societies H2020,
expert v Programovom výbore

Etika v návrhu projektu není jen vyplnění tabulky – tipy
na co nezapomenout.

Kontakt:
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava,
www.cvtisr.sk, peter.beno@cvtisr.sk

11:20

Peter Beňo
NCP pre oblasť Bezpečné
spoločnosti

11:50

SEREN4 – projekt NCP, Security Issues v projektoch
SC7, pravidlá a praktické odporúčania k príprave
projektu v SC7 - všeobecne

Diskusia

Ukončenie informačného dňa

***********************************************************
***********************************************************

Program workshopu k písaniu projektov
v Secure Societies
Na workshop je potrebné sa registrovať samostatne, link je uvedený vyššie.

14:00

16:30

Eva Hillerová
Peter Beňo

Workshop k písaniu projektov v Secure Societies

Ukončenie workshopu

Kontakt:
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava,
www.cvtisr.sk, peter.beno@cvtisr.sk

