From: koordinacija.obzoreuropa <koordinacija.obzoreuropa@mzo.hr>
Sent: Monday, June 07, 2021 9:58 AM
To: koordinacija.obzoreuropa <koordinacija.obzoreuropa@mzo.hr>
Subject:
POZIV ZA SUDJELOVANJE NA INFORMATIVNIM DANIMA EUROPSKE
KOMISIJE O PROGRAMU OBZOR EUROPA
Poštovane i poštovani,
u povodu pokretanja prvih natječajnih rokova vezano uz program za istraživanje i inovacije
Obzor Europa za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Europska komisija održat će tijekom
lipnja i srpnja niz virtualnih informativnih dana i susreta umrežavanja u svrhu informiranja
potencijalnih korisnika.
Informativni dani namijenjeni su istraživačima i znanstvenicima, visokim učilištima,
znanstvenim institutima, organizacijama iz privatnog sektora te drugim društvenoekonomskim akterima koji su zainteresirani za prijavu projekata u sklopu programa Obzor
Europa.
U svrhu informiranja o točnim datumima održavanja informativnih dana i ostalih događaja za
potencijalne prijavitelje, pozivamo Vas da redovito pratite nacionalni portal za program
Obzor Europa i objavu koja će se na sljedećoj poveznici osvježavati informacijama o
službeno potvrđenim terminima događaja.
Indikativni popis održavanja informativnih dana Europske komisije:
•
28. lipnja: Istraživačke infrastrukture
•
29. i 30. lipnja: Klaster 4 – Digitalizacija, industrija i svemir
•
30. lipnja: Klaster 3 – Civilna sigurnost za društvo
•
1. srpnja: Klaster 2 – Kultura, kreativnost i uključivo društvo (info dan)
•
2. srpnja: Klaster 2 – Kultura, kreativnost i uključivo društvo (susret umrežavanja)
•
2. srpnja: Klaster 1 – Zdravlje
•
5. i 6. srpnja: Klaster 5 – Klima, energija i mobilnost
•
7. i 8. srpnja: Klaster 6 – Hrana, biogospodarstvo, prirodni resursi, poljoprivreda i
okoliš
•
9. srpnja: Širenje izvrsnosti i sudjelovanja te jačanje Europskoga istraživačkog
prostora.
Pozivamo sve zainteresirane prijavitelje iz Republike Hrvatske da iskoriste ovu priliku i
sudjeluju na informativnim danima te Vas ljubazno molimo da ovaj poziv proslijedite svima
za koje smatrate da bi mogli biti zainteresirani za navedene događaje.
Koristimo ovu priliku navesti i kako su, u svrhu potpore pri razvoju projektnih prijava,
prijaviteljima na raspolaganju nacionalne osobe za kontakt za pojedina područja Obzora
Europa.
Srdačno,

Ana Butković i Zorana Barišić
Koordinatorice nacionalnih osoba za kontakt za program Obzor Europa
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