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ОТВОРЕНИ ПОЗИВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ПРОЈЕКТНИХ ПРИЈАВА
Поштовани,
Обавештавамо вас да је Универзитет у Крагујевцу на својој интернет станици
отворио засебну секцију посвећену отвореним позивима за подношење пројектних
пријава у делу Међународна сарадња/Пројекти/Отворени позиви.
На овој страници можете наћи информације о тренутно актуелним позивима, са
роковима, темама и линковима ка њиховим званичним интернет страницама.
Тренутно је издвојено преко 35 позива који могу бити интересантни за аплицирање:

Програм Еразмус плус
Позив: Изградња капацитета у високом образовању
Тема: Изградња капацитета у високом образовању је програм транснационалне
сарадње засноване на мултилатералном партнерству који има за циљ да подржи
модернизацију, доступност и интернационализацију високошколских институција у
Партнерским земљама.
Рок за пријаву: 05. фебруар 2020.
Више информација на следећим линковима:


Званична страница Извршне агенције



Званична страница Европске комисије

Позив: Стратешка партнерства у области високог образовања
Тема: Стратешка партнерства имају за циљ да подрже развој, трансфер и/или
имплементацију иновативних пракси као и спровођење заједничких иницијатива
које промовишу сарадњу, стицање знања и размену искустава на европском нивоу.
Рок за пријаву: 05. фебруар 2020.
Више информација на следећем линку:


Званична страница Европске комисије

Позив: Еразмус Мундус заједнички мастер програми
Тема: Еразмус Мундус заједнички мастер програм је високо интегрисани
међународни студијски програм од 60, 90 и 120 ЕСПБ бодова, који реализује
интернационални конзорцијум сачињен првенствено од високошколских установа
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али и других образовних и не-образовних институција
експертизом.

са специфичном

Рок за пријаву: 13. фебруар 2020.
Више информација на следећим линковима:


Званична страница Извршне агенције



Званична страница Европске комисије

Позив: Савези знања
Тема: Савези знања су транснационални, структурни пројекти између
високошколских институција и пословног сектора за развој иновативних и
мултидисцплинарних приступа учењу и предавању, развоју предузетништва и
размене и протока знања.
Рок за пријаву: 26. фебруар 2020.
Више информација на следећим линковима:


Званична страница Извршне агенције



Званична страница Европске комисије

Позив: Европски универзитети
Тема: Иницијатива за успостављање Европских универзитета је дугорочна визија
која има потенцијал да успостави институционалну сарадњу између
високошколских институција и подигне је на виши ниво кроз развој заједничких
стратегија, међууниверзитетских кампуса и успостављање тимова студената и
истраживача који ће развијати нова знања.
Рок за пријаву: 26. фебруар 2020.
Више информација на следећем линку:


Званична страница Европске комисије
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Програм Хоризонт 2020
Позив: European Researchers' Night
Тема: Активности су усмерене на ширу јавност, обраћање и привлачење људи без
обзира на ниво њихове научне позадине, са посебним фокусом на ученике и
студенте. Активности могу комбиновати аспекте образовања са забавом, посебно
када се обраћате младој публици. Они могу имати различите облике, нпр.
практични експерименти, научне емисије, симулације, расправе, игре, такмичења,
квизови, итд. По потреби треба тражити сарадњу са образовним институцијама како
би се подстакло формално и неформално научно образовање у циљу побољшања
базе научних знања. Треба успоставити најмање један европски кутак, који пружа
опште информације о Европској унији и како ЕУ финансира науку и образовну
сарадњу у Европи и шире.
Рок за пријаву: 09. јануар 2020.
Више информација на следећим линковима:


Званична страница позива



Радни програм

Позив: Марија Кири – innovative training networks
Тема: Иновативне мреже за обуке (ITN) имају за циљ да обуче нову генерацију
креативних, предузетнички оријентисаних и иновативних младих истраживача, који
су спремни да се суоче са тренутним и будућим изазовима и трансформишу своје
знање и идеје и производе и услуге од економске и друштвене користи.
Рок за пријаву: 14. јануар 2020.
Више информација на следећим линковима:


Званична страница позива



Радни програм

Позив: HPC and data centric environments and application platforms
Тема: Потребно је бавити развојем енергетски ефикасних HPC решења која
подржавају усвајање апликација које имају индустријски и друштвени значај за
Европу
на
еволуирајућем
HPC
хардверском
и
системском
софтверском/програмском окружењу. Употреба HPC решења за генерисање
иновација и стварања вредности треба јасно приказати и усмерити на
обезбеђивање сигурног и једноставног приступа и пружања услуга релевантним
актерима на основу таквих HPC решења.
Рок за пријаву: 14. јануар 2020.
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Више информација на следећим линковима:


Званична страница позива



Радни програм

Позив: Integrated design concepts for energy-efficient ICT in buildings
Тема: Требало истражити иновативне концепте дизајна и напредна ICT решења за
интегрисани дизајн серверских соба и малих дата центара у зградама који покривају
оптималне енергетске перформансе предложених дизајнерских концепција,
иновативне и енергетски ефикасне технологије и/или решења хлађења,
интеграција са системом управљања енергијом зграда и системима који троше
енергију узимајући у обзир употребу зграде, интеграција са повременим
обновљивим изворима енергије, валоризација отпадне топлоте уз минимизирање
укупне производње отпадне топлоте, географски и временски баланс радног
оптерећења, елиминација непотребних понављања конверзија електричне
енергије, рад ICT опреме у ширем распону температура.
Рок за пријаву: 15. јануар 2020.
Више информација на следећим линковима:


Званична страница позива



Радни програм

Позив: Artificial intelligence for manufacturing
Тема: Фокус је на интегрисању врхунских АI технологија у производни домен, на
пример у агилним производним процесима и предиктивном квалитету, узимајући у
обзир захтеве специфичне области у смислу временске критичности, сигурности и
безбедности, проналажење ефикасних начина за сарадњу између људи и АI система
и за искоришћавање снага и људи и машина уз задржавање контроле људи. Треба
поштовати етичке принципе, изражене од стране експертске групе високог нивоа за
вештачку интелигенцију и развити препоруке за примене у производној области.
Предлагачи се охрабрују да надограде постојеће резултате истраживања вештачке
интелигенције, и уједно развију иновативне концепте и алате који узимају у обзир
статус и доступност свих релевантних производних ресурса, уче се из прошлих
искустава и ефикасно се баве непредвиђеним догађајима.
Рок за пријаву: 16. јануар 2020.
Више информација на следећим линковима:


Званична страница позива



Радни програм
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Позив: Software Technologies
Тема: Увођење ефикасних процеса и алата за изградњу поузданог софтвера који
прихватају брзо променљиве захтеве уз одржавање кључних квалитета. Повећање
капацитета европске софтверске индустрије за искоришћавање могућности
софтверски дефинисане инфраструктуре на средњем софтверу и апликативном
нивоу. Побољшана поузданост и сајбер-сигурност софтвера развијена помоћу тих
алата, што ће резултирати смањењем губитака због квара или напада софтвера.
Треба проширити истраживачки и иновацијски потенцијал у софтверским
технологијама и инфраструктурама, превазилазећи фрагментацију у европској бази
снабдевања, оптимизирајући улагања и коришћење ресурса за добијање производа
са софтвером заснованим на више домена и сродних софтверских услуга и
допринети технолошкој независности ЕУ у софтверу.
Рок за пријаву: 16. јануар 2020.
Више информација на следећим линковима:


Званична страница позива



Радни програм

Позив: Blockchain for the Next Generation Internet
Тема: 1.) Унапређење истраживања на Blockchain и Distributed Ledger
технологијама односно спровођење истраживања, доказивање концепата,
пилотирање, тестирање и референтне вредности за побољшање и даљи развој
напредних Blockchain технологија, консензусних протокола, а приори контроле
коришћења, скалабилности и пропусности, сигурности, приватности, робусности,
интероперабилности, криптографије, паметних уговора, управљање, поштовање
регулаторних оквира итд.
2.) Подстицање поверења у интернет размену информација и садржаја са
Blockchain односно развој децентрализованог решења заснованог на Blockchain
који се може одрживо мерити у комбинацији са поузданом електронском
идентификацијом, аутентификацијом и провереним псеудонимима како би се
сачувала интегритет и поузданост информација и садржаја, укључујући основне
изворе на интернету.
3.) Представљање појаве колективне интелигенције на интернету тј. развити
приступе за научно разумевање на технолошком подстицању колективне
интелигенције на друштвеним медијима и интернету како би се подстакло поуздано
размењивање знања и информација и побољшала социјална укљученост.
Рок за пријаву: 16. јануар 2020.
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Више информација на следећим линковима:


Званична страница позива



Радни програм

Позив: Next Generation Internet of Things
Тема: Циљ је развити и показати нове IoT концепте и решења која ће подржати
визију NGI и обезбедити предвиђање будућих догађаја, покретање акција и
премештање одлука до тачке интереса како би се што боље служио крајњем
кориснику. Треба омогућити референтне имплементације у смислу динамички
конфигурисане инфраструктуре и шеме интеграције паметних уређаја у
самоадаптивне, робусне, сигурне, интуитивне, сигурне и међусобно повезане
платформе паметних мрежа и услуга. Треба јасно објаснити како ће се осигурати
приступ потребној инфраструктури за коришћење кључних технологија као што су
5Г, рубно рачунање и дистрибуирани AI.
Рок за пријаву: 16. јануар 2020.
Више информација на следећим линковима:


Званична страница позива



Радни програм

Позив: ERC proof of concept grants
Тема: ЕРЦ грантови за доказивање концепта (ERC Proof оf Concept Grants) имају за
циљ да увећају вредност изврсног истраживања кроз финансирање рада на
верификацији иновативног потенцијала идеја које су настала кроз ЕРЦ пројекте.
Грантови за доказивање концепта су стога намењени искључиво водећим
истраживачима чији су предлози засновани на истраживању које је финансирано од
стране ЕРЦ програма.
Рок за пријаву: 21. јануар 2020.
Више информација на следећим линковима:


Званична страница позива



Радни програм

Позив: A comprehensive vision for urban agriculture
Тема: Пројекти у оквиру овог позива су фокусирани на знање и податке из
претходних студија и пројеката и односе се на размену знања и искустава у урбаној
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пољопривреди. Пројекти би требало да окупе академски сектор, локалне управе,
регионалне установе, пољопривредне произвођаче, удружења грађана итд. како би
се на адекватан начин решили изазови везани за а) урбану пољопривреду, б)
заштиту животне средине, в) друштвени изазови, г) нове пословне моделе
засноване на урбаној пољопривреди, д) унапређења у области безбедности,
доступности и квалитета хране, итд.
Рок за пријаву: 22. јануар 2020.
Више информација на следећим линковима:


Званична страница позива



Радни програм

Позив: Public engagement for the Bioeconomy
Тема: Биоекономија укључује секторе и системе који користе, производе и обрађују
биолошке ресурсе. Успешна транзиција ка био економији подразумева значајну
трансформацију и на страни понуде и на страни потражње и укључује различите
економске актере (потрошаче, произвођаче, итд.). Пројекти у оквиру овог позива
морају бити усмерени на изградњу секторске комуникације на националном,
регионалном и локалном нивоу кроз акције подизања свести и промоције животне
средине и бенефита које био економија има за грађане у Европи.
Рок за пријаву: 22. јануар 2020.
Више информација на следећим линковима:


Званична страница позива



Радни програм

Позив: Genetic resources and pre-breeding communities
Тема: Ове активности убрзавају мобилизацију генетских ресурса прикупљених insitu и/или ex-situ како би се извршио повољан утицај на узгој биљака и развој нових
врста које су прилагођене на променљиве средине и захтеве потрошача. Позив
посебно има фокус на кориснички интерфејс, то јест предлаже унапређења
информација које су доступне корисницима у смислу њихове доступности и
визуелизације. Највише ресурса биће усмерено активностима предузгајања у
сарадњи са јавним, приватним и непрофитним секторима.
Рок за пријаву: 22. јануар 2020.
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Више информација на следећим линковима:


Званична страница позива



Радни програм

Позив: New and emerging risks to plant health
Тема: Предлози треба да усмере једног или више нових или нових биљних
штеточина и/или болести које изазивају или вероватно могу изазвати значајне
(друштвене) економске и/или еколошке губитке за европску пољопривреду и/или
шумарство. Избор циљаних штеточина и/или болести размотриће потенцијалну
претњу у смислу развоја и ширења, потенцијалног погоршања услед климатских
промена као и потенцијалног утицаја на пољопривредну производњу, шумарство,
трговину и шире окружење. Предлози ће повећати знање о биологији, путевима
уношења и ширења штеточина/болести и разјаснити зависности од абиотичких
фактора. Они ће побољшати методе и стратегије за рано откривање, превенцију и
контролу, као и повећати спектар алата за интегрисано, одрживо и ефикасно
сузбијање штеточина/болести. Подстиче се међународна сарадња са државама
погођеним или угроженим истим штеточинама/болестима.
Рок за пријаву: 22. јануар 2020.
Више информација на следећим линковима:


Званична страница позива



Радни програм

Позив: ERC consolidator grants
Тема: ЕРЦ грантови за оснаживање истраживачких тимова (ERC CONSOLIDATOR
GRANTS - ERC-2018-CoG) намењени су подршци водећим истраживачима у фази
каријере у којој они консолидују (ојачавају) сопствене независне истраживачке
тимове или програме.
Рок за пријаву: 04. фебруар 2020.
Више информација на следећим линковима:


Званична страница позива



Радни програм
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Позив: Energy-efficient manufacturing system management
Тема: Унапређење енергетске ефикасности у индустрији захтева интеграцију
података о енергији (историјске, податке у реалном времену и предиктивне податке
о трошковима) у системе производног менаџмента. Производни системи су
сложени јер многи параметри (средина, компоненте, материјали, машине, ћелије,
ланци производње и набавке) колективно утичу на енергетске перформансе
производног процеса. Стога се овај позив фокусира на а) комбинацију ИКТ (анализа
великих података, интернет ствари и вештачка интелигенција) која води померању
од дијагностике ка прогнози у процесу контроле потрошње и трошкова енергије у
производњи, б) прикупљање података у вези са импактом који производња има на
животну средину, в) приказ приступа и технологија кроз индустријске студије
случаја и г) сертификацију и стандардизацију података кроз различите производне
секторе.
Рок за пријаву: 05. фебруар 2020.
Више информација на следећим линковима:


Званична страница позива



Радни програм

Позив: Monitoring ecosystems through research, innovation and technology
Тема: Циљ је искористити научни напредак и окупити различите актере како би
ојачали тренутне напоре и осмислили структурирани и економичан приступ
праћењу екосистема на нивоу ЕУ, комбиновањем праћења на лицу места,
свемирског и ваздушног простора. Треба осмислити оквир који би требало да
покрива читаву ЕУ за биолошку разноликост и услуге екосистема који интегришу
различите токове извештавања, изворе података и активности праћења на
међународном, ЕУ, националном и регионалном нивоу а које је исплативо, везано
са циљевима политике, показатељима и проценама, надограђује најбоље праксе у
државама чланицама ЕУ, доставља благовремене податке, упоредиве кроз време
и у земљама чланицама ЕУ.
Рок за пријаву: 13. фебруар 2020.
Више информација на следећим линковима:


Званична страница позива



Радни програм
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Позив: Innovative approaches to urban and regional development through cultural
tourism
Тема: Истражујући могућности културолошког туризма, позив има за циљ да
подржи иновативне стратегије и пилот решења за успешну и одрживу
прекограничну, регионалну и локалну сарадњу у оквиру културолошког туризма,
укључујући активности за менаџмент, обуке и услуге. Ово може подразумевати
читав спектар иницијатива од испитивања веза између интра-европског
културолошког туризма и европеизације и њиховог утицаја на идентитет и осећај
припадности до развоја и тестирања иновативних статистичких метода, алата и
индикатора за мерење утицаја овакве врсте туризма.
Рок за пријаву: 12. март 2020.
Више информација на следећим линковима:


Званична страница позива



Радни програм

Позив: Innovation pilots
Тема: Овај позив финансира активности на покретању стратегија за технолошки
развој које су неопходне истраживачким инфраструктурама како би оствариле и
унапредиле своја партнерства са индустријом кроз заједнички развој техничких
решења и употребу великих платформи које комбинују истраживање и развој,
интеграцију и валидацију у процесу технолошког развоја.
Рок за пријаву: 17. март 2020.
Више информација на следећим линковима:


Званична страница позива



Радни програм

Позив: Strengthening the human capital of research infrastructures
Тема: Позив пружа подршку за обуке запослених у управљачким и оперативним
секторима истраживачких инфраструктура, размену запослених као и размену
примера добре праксе између институција, укључујући и развој специфичних
образовних програма и предмета. Програм се посебно позива на активности
засноване на претходним искуствима која су стечена кроз пројекте RAMIRI и RItrain.
Рок за пријаву: 17. март 2020.
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Више информација на следећим линковима:


Званична страница позива



Радни програм

Позив: Developing methodological approaches for improved clinical investigation
and evaluation of high-risk medical devices
Тема: Усресређеност на 1.) методе за генерисање клиничких података и у контексту
клиничке истраге и у свакодневној пракси (тј. у стварном свету) тако да су доступни
снажни клинички докази за медицинске уређаје високог ризика, и 2.) методе
агрегирања које ће омогућити оптимално коришћење свих доступних података
узимајући у обзир њихову хетерогеност (нпр. методе метаанализе помоћу
различитих статистичких приступа, методе за комбиновање података из различитих
врста извора) и 3.) промовисање размене најбољих праксе и подржавају мрежне
активности међу програмерима.
Рок за пријаву: 07. април 2020.
Више информација на следећим линковима:


Званична страница позива



Радни програм

Позив: Reliable and accessible information on cell and gene-based therapies
Тема: Понудити добро структуиране и детаљне стратегије за преношење тачних и
ажурних информација о ћелијским и генским терапијама користећи више
савремених модалитета, укључујући веб страницу. Конзорцијум треба да се састоји
од различитих актера и може да укључује стручњаке за научну комуникацију,
представнике пацијената, индустрију, мала и средња предузећа, клиничке и
академске истраживаче, као и главна европска научена друштва у тој области. Они
би требало да пруже експертизу из области људских матичних ћелија,
регенеративне медицине, уређивања генома и генске терапије. Сав комуникациони
материјал/информације треба превести на енглески језик, а предлози треба да
пруже детаљну стратегију о лингвистичком приступу ширења како би се допрело до
велике публике ЕУ. Веб локација треба да буде прилагођена корисницима и треба
да садржи прилагођене одељке посвећене најмање истраживачима, пацијентима и
јавности.
Рок за пријаву: 07. април 2020.
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Више информација на следећим линковима:


Званична страница позива



Радни програм

Позив: Research and Innovation Staff Exchange
Тема: Research and Innovation Staff Exchange (RISE) је шема која пружа подршку
унапређењу међународне сарадње као и сарадње кроз секторе кроз размену
запослених у истраживачком и иновационом сектору, као и кроз размену знања и
идеја од истраживања на тржишту и обратно.
Рок за пријаву: 28. април 2020.
Више информација на следећим линковима:


Званична страница позива



Радни програм

Национални позиви
Позив: Други позив за научноистраживачке и развојне пројекте са Народном
Републиком Кином
Тема: Циљеви који су идентификовани у Меморандуму о заједничком финансирању
истраживачких и развојних пројекатa потписаном од стране влада Републике
Србије и Народне Републике Кине, се реализују кроз суфинансирање
научноистраживачког рада како би се подржало спровођење основних и
примењених истраживања у приоритетним областима, при чему ће се водити
рачуна о ефикасној заштити права интелектуалне својине.
Рок за пријаву: 27. децембар 2019.
Више информација на следећем линку:


Званична страница позива

Позив: Фонд за иновациону делатност – Програм сарадње науке и привреде
Тема: Фонд за иновациону делатност је објавио позив за Програм сарадње науке и
привреде који је осмишљен да подстакне компаније из приватног сектора и јавне
научно-истраживачке организације да реализују заједничке научно-истраживачке и
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развојне пројекте са циљем да креирају нове производе и услуге, односно
иновативне технологије, са тржишним потенцијалом.
Рок за пријаву: 31. децембар 2019.
Више информација на следећем линку:


Званична страница позива

Позив: Такмичењe за најбољу технолошку иновацију
Тема: Мисија такмичења за најбољу технолошку иновацију НТИ2019 јесте
промовисање предузетничке иновативне климе у Србији и помоћ потенцијалним и
постојећим високо-технолошким предузетницима/истраживачима, који су спремни
и способни да сопствене идеје и проналаске преточе у тржишно валоризоване
иновације.
Рок за пријаву: 31. децембар 2019.
Више информација на следећем линку:


Званична страница позива

Позив: Фонд за науку – Програм за развој пројеката из области вештачке
интелигенције
Тема: Циљеви програма су подстицање изврсности и релевантности научних
истраживања у Србији у домену вештачке интелигенције, подстицање примене
резултата научних истраживања из домена вештачке интелигенције у развоју
привреде Србије, као и развоју људских ресурса из домена вештачке
интелигенције.
Рок за пријаву: 31. јануар 2020.
Више информација на следећем линку:


Званична страница позива

Позив: Фонд за науку – Програм сарадње српске науке са дијаспором
Тема: Циљ Програма је успостављање сарадње са дијаспором ради унапређења и
размене знања, успостављања или унапређења сарадње, заједничког рада на
научно-истраживачким и истраживачко-развојним проблемима и изазовима,
објављивања заједничких радова и патената, подршке развоју нових услуга,
комерцијализацији производа, трансфера технологија, као и припреме предлога
заједничких пројеката за конкурисање код фондова изван Србије.
Рок за пријаву: позив ће бити отворен до утрошка средстава.
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Више информација на следећем линку:


Званична страница позива

Позив: Фонд за иновациону делатност – Програм трансфера технологије
Тема: Канцеларија за трансфер технологије идентификује истраживања са
комерцијалним потенцијалом којима пружа даљу подршку како би се комерцијална
спремност подигла на виши ниво. Подршка може бити у виду стручне помоћи за
дефинисање стратегије и повезивања и успостављања сарадње са
заинтересованим комерцијалним партнерима и у виду одобравања финансијских
средстава за додатни развој проналаска/иновације.
Рок за пријаву: позив је стално отворен
Више информација на следећем линку:


Званична страница позива

Позив: SAF€RA – нови позив за пријављивање пројеката
Тема: SAF€RA иницијатива за заједничко програмирање и финансирање
унапређења истраживања о индустријској безбедности“ објавила је пети заједнички
позив за финансирање пројеката у области координације европских истраживања
на пољу индустријске безбедности кроз паметан одрживи развој под називом:
„Safety concerns and opportunities related to advanced materials and new technologies
in energy production and storage“.
Рок за пријаву: 30. јануар 2020. (прва фаза)
Више информација на следећем линку:


Званична страница позива

Остали програми финансирања
Позив: CEEPUS мрежа за 2020/21. академску годину
Тема: CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) је
средњеевропски програм за размену студената и наставног особља са циљем
унапређења образовања на високошколским институцијама. Право учешћа из
Републике Србије имају акредитоване самосталне државне високошколске
установе и њихове чланице (нпр. факултети, али је могуће учешће и појединачних

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

14

15

смерова, департмана итд, уз подршку и сагласност матичне високошколске
институције). Високошколске установе се могу прикључити постојећој мрежи или
учествовати у формирању нове мреже.
Рок за пријаву: 15. јануар 2020.
Више информација на следећем линку:


Званична страница позива

Позив: Вишеградски фонд
Тема: Вишеградски фонд је међународна организација са седиштем у Братислави
(Словачка), коју су основале владе 4 земље (V4 регија): Чешка, Словачка, Пољска
и Мађарска, са циљем поспешивања сарадње међу земљама оснивачима, али и
подршке земљама Западног Балкана и земљама Источног партнерства. Вишеград+
шема подржава пројекте који доприносе процесу демократизације и
трансформације у изабраним земљама и регионима, са посебним фокусом на
државе Западног Балкана и Источног партнерства.
Рок за пријаву: 01. фебруар 2020.
Више информација на следећем линку:


Званична страница позива

Позив: NATO SPS позив у области напредних технологија за цивилну
безбедност
Тема: NATO SPS (Science for Peace and Security) програм je oбјавио позив у области
напредних технологија усмерених на цивилну безбедност. Предлог пројекта се
може односити на једну од наведених области: Наука о подацима и вештачка
интелигенција, Комуникациони системи, Наука о материјалима, Сензори и
детектори, Аутономија и против-аутономија, Технолошко усклађивање.
Рок за пријаву: 15. фебруар 2020.
Више информација на следећем линку:


Званична страница позива

Позив: TRINITY пројекат
Тема: Европски пројекат TRINITY има за циљ да успостави одрживи екосистем –
мрежу дигиталних иновационих центара (digital innovation hubs DIH) састављених
од истраживачких центара и универзитетских група специјализованих у области
напредне роботике и интернета ствари, подржаних од стране DIH експерата у
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области роботичке сајбер безбедности како би допринели новим роботичким
решењима и подигли агилност индустрије.
Рок за пријаву: 28. фебруар 2020.
Више информација на следећем линку:


Званична страница позива

Опште информације о најчешћим програмима финансирања можете наћи на
страници Међународна сарадња/Пројекти/Опште о програмима финансирања.

Канцеларија за међународне пројекте
Универзитета у Крагујевцу
Крагујевац
09. децембар 2019. године
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