Në kuadër të programit Horizon 2020 nga Komisioni Evropian është hapur thirrje për aplikim për
çmimin e parë "Horizon Impact Award” .
Ky çmim njeh dhe shpërblen projektet më me ndikim nën programin Horizon 2020.
Secili prej pesë fituesve do të marrë € 10 000 në ceremoninë e dhënies së çmimit gjatë Ditëve
europiane të Kërkimit dhe Inovacionit në Bruksel në shtator.
Çmimi synon të tregojë përfitimet më të gjera socio-ekonomike të investimeve të BE në kërkime
dhe inovacione, si dhe u mundëson individëve ose ekipeve të shfaqin praktikat dhe arritjet e tyre
më të mira.
Kjo do të inkurajojë përfituesit e tjerë që të përdorin dhe menaxhojnë rezultatet e tyre në mënyrën
më të mirë të mundshme.
Synon të krijojë modele dhe të frymëzojë përfituesit e financimit të kërkimit dhe inovacionit për
të maksimizuar ndikimin e hulumtimit të tyre.
Aplikimi behet përmes portalit të financimit dhe ofertave, afati i fundit për dorëzim është 28 maj
2019.
Link, Funding and Tenders portal. Funding and Tenders portal
Për më shumë informacion ju lutem adresohuni në websit. website.
Nëqoftëse do të keni pyetje adresojeni ato në adresën EC-Horizon-Impact-Award@ec.europa.eu
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Announcement
Horizon Impact Award, call for applicants

Dear FP7/Horizon 2020 beneficiary,
The European Commission has launched the first Horizon Impact Award.
This prize acknowledges and rewards the most influential and impactful
projectsunder Horizon 2020 or FP7.
Can you demonstrate that you have valorized your results and created a
societal impact?
The prize will celebrate the best outcomes and the people who made them
happen. The contest is now open to all participants who completed an FP7 or
H2020 project.
Each of the five winners will receive €10 000 at the award ceremony during the
European Research and Innovation days in Brussels in September.
Please apply through the Funding and Tenders portal. The deadline for
submission is 28 May 2019.For more information about the eligibility and
award criteria, please visit our website.
If you have questions please address them to EC-Horizon-ImpactAward@ec.europa.eu
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