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Create value with public
funding
Horizonte 2020: Prorrogação dos prazos de
candidatura

Antecipando eventuais constrangimentos dos promotores tendo em conta a atual situação de pandemia, foram
prorrogados os prazos de entrega de candidaturas no âmbito de diversos concursos do Horizonte 2020,
nomeadamente os seguintes:
Aviso
H2020-NSUP-2020

H2020-HIA-Prize-2020

H2020-INNOSUP-2018-2020

H2020-SwafS-2018-2020

01

Nova Data
02/04/2020

15/04/2020

15/04/2020

23/04/2020
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H2020-S2RJU-2020

H2020-SC1-BHC-2018-2020

H2020-SC1-DTH-2018-2020

H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020

27/05/2020

04/06/2020

18/06/2020

18/06/2020

De igual modo, a Comissão Europeia publicou um conjunto de novas Frequently Asked Questions relativamente à
reorientação e adaptação na implementação de projetos do Horizonte 2020 em resultado da situação
epidemiológica do novo Coronavírus – COVID 19.
Para mais detalhes, consulte as Frequently Asked Questions disponíveis no site da Comissão Europeia.
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Para mais informações, por favor contacte:
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