Ano, udělujeme granty!
Pracujete v jedné z organizací podle článku 36? EFSA uděluje granty příslušným organizacím jmenovaným členskými státy.
Prostudujte si dostupné granty uvedené níže.

Hlavní typy grantů EFSA

Úkolové
granty
Rámcové
dohody
o partnerství

Příklad

Umožňují přímou vědeckou a technickou podporu
od organizací členských států.
Příklad

Granty na
podporu
spolupráce
Partnerské
granty

Podpora při hodnocení objemných dokumentů o
pesticidech.

Navázání dlouhodobých partnerství s organizacemi za účelem
opakující se vědecké a technické podpory nebo realizace
nového projektu.
Příklad

(FPA)

Tematické
granty

Studie genotoxicity ke zdokonalení hodnocení rizik.

Charakterizace rizika otravy ciguatoxinem
provedená 14 organizacemi ze 6 členských států
a úřadem EFSA.

Umožňují inovativní vědeckou spolupráci mezi
organizacemi členských států vytvářením konsorcií.
Příklad

Vyvíjení nových metodik pro identifikaci nově
vznikajících rizik.

Umožňují odbornou přípravu budoucích expertů na hodnocení
rizik v hostitelských organizacích v různých členských státech.
Příklad

Vyškolení spolupracovníka v hodnocení
rizik mykotoxinů v organizaci členského státu.

Podporují budování kapacit organizací členských států
v určitých oblastech hodnocení rizik.
Příklad

Organizace s rozsáhlými zkušenostmi sdílí
osvědčené postupy v oblasti sběru dat.

Realizace
konkrétních
projektů

Získání přímé
podpory

Vytváření
dlouhodobých
partnerství

Podpora
inovací

Budování
expertízy

Výměna
znalostí

Zásady grantů

spolufinancované

i

nekumulativní

neziskové

• Pro více informací kontaktujte prosím své národní koordinační místo EFSA
• Koordinační místa jsou rozhraními mezi úřadem EFSA a příslušnými národními organizacemi

Více informací o příslušných organizacích najdete na webových stránkách úřadu EFSA http://www.efsa.europa.eu/en/partnersnetworks/scorg
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neretroaktivní

Tento přehled je pouze orientační. Jakékoliv udělení grantu je předmětem podmínek a okolností stanovených v příslušné výzvě k předkládání návrhů a grantové dohodě.

Specifické
granty

Poskytují úřadu EFSA přístup ke specifickým odborným
znalostem v příslušných organizacích členských států.

