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INTERREG EUROPE 
 

Bola vyhlásená nová výzva Interreg Europe s uzávierkou podávania projektov 13.5.2016. Priority 
výzvy sú v súlade s programovým dokumentom na obdobie 2014-2020: 
1. Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií 
2. Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP 
3. Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 
4. Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov 
Podmienky programu sú podobné ako u programov Interreg Central (ďalšia výzva bude v najbližších 
týždňoch) a Interreg Danube (ďalšia výzva bude v najbližších mesiacoch). Uchádzať o grant sa môžu 
partnerstvá minimálne 3 inštitúcií z 3 rôznych štátov EÚ, trvanie projektu je stanovené na 3-5 rokov 
a rozpočet na cca 1-2 milióny eur. Cieľom programu nie je samotný výskum, ale posilňovanie kohézie 
v Európskej únii v uvedených oblastiach prostredníctvom regionálnych rozvojových politík 
a programov. 
Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR alebo priamo na doméne Interreg 
Europe. 

 

SÚŤAŽE „INOVAČNÝ ČIN ROKA“ A „UNIVERSAL BIOTECH INNOVATION PRIZE“ 
 

Inovatívny čin roka 2015 
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 9. ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR "Inovatívny 
čin roka 2015", a to v troch kategóriách: a) Výrobková inovácia, b) Technologická inovácia 
a c) Inovácia služby (netechnologický proces). V každej kategórii budú ocenené riešenia, ktoré sa 
umiestnili na prvých troch miestach. Získajú finančnú odmenu v hodnote 7 000 €, 5 000 € a 3 000 €. 
Prihlásiť sa je možné do 22.4.2016 vyplnením prihlášky zverejnenej na web stránke súťaže. 
 

Universal Biotech Innovation Prize 2016 
Mladé inovačné start-upy (mladšie ako 8 rokov) ako aj akademické výskumné laboratóriá sa môžu 
uchádzať o cenu Universal Biotech Innovation Prize, ktorá si kladie za cieľ propagovať v 
medzinárodnom meradle čo najviac inovatívnych projektov v oblasti biologických vied 
(biotechnológie, medicínske technológie, e-health). Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa bude konať 
v rámci podujatia Innovation Days 2016 v Paríži začiatkom októbra. Prihlásiť sa je možné do 30.4.2016 
vyplnením prihlášky zverejnenej na web stránke súťaže. 

 

INFORMAČNÝ DEŇ K VÝZVAM H2020 ZDRAVIE, DEMOGRAFICKÉ ZMENY 
A KVALITA ŽIVOTA – 4.5.2016 

 

V stredu 4.5.2016 od 9:00 do 13:00 sa na CVTI uskutoční informačný seminár venovaný výzvam 
v oblasti Zdravia, demografických zmien a kvality života (H2020-SC1) na roky 2016/2017, aktuálnej 
problematike personalizovanej medicíny a skúsenostiam riešiteľov a hodnotiteľov projektov. 
Program informačného dňa je dostupný tu. Prihlásiť sa je možné online na tomto linku. Zoznam 
plánovaných výziev v danej oblasti na obdobie 2016/2017 nájdete priamo na stránke spravovanej 
Európskou komisiou. 
   

MATSUMAE FELLOWSHIP V JAPONSKU 
 

Tak ako každoročne, aj v roku 2016 ponúka Matsumaeho medzinárodná nadácia možnosť pre 
výskumníkov s titulom PhD. vo veku do 49 rokov, ktorí nestrávili v minulosti v Japonsku viac ako jeden 
alebo dva týždne, zúčastniť sa na 3-6-mesačnom fellowshipe v Japonsku. Uzávierka prihlášok je 
31.8.2016, pričom k danému dátumu musia prísť originály dokumentov do Japonska. Viac informácií 
nájdete na tomto linku. V roku 2015 bola úspešnosť uchádzačov približne 20 %. 
   

http://www.mhsr.sk/ii-verejna-vyzva/146950s
http://www.interregeurope.eu/
http://www.interregeurope.eu/
http://www.siea.sk/aktuality_inovacie/c-10705/inovovali-ste-prihlaste-sa-do-sutaze-inovativny-cin-roka-2015/
https://www.universal-biotech-prize.com/
http://h2020.cvtisr.sk/buxus/docs/HORIZONT_2020/HEALTH/Info_den_4_maj_2016/Program_FINAL.pdf
http://h2020.cvtisr.sk/informacny-den-zdravie-demograficke-zmeny-a-kvalita-zivota-h2020.html?page_id=2491
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-health_en.pdf
http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en
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AKCIA RAKÚSKO-SLOVENSKO: SPOLUPRÁCA MLADÝCH VÝSKUMNÍKOV 
 

15.5.2016 je najbližšia uzávierka projektov spolupráce mladých výskumníkov v rámci Akcie Rakúsko-
Slovensko. Tieto granty majú za cieľ podporiť kariérny rast doktorandov a postdoktorandov 
prostredníctvom užšej spolupráce s inými doktorandmi a postdoktorandmi z Rakúska a Slovenska. 
Prednostne sa podporujú: 

 nadviazanie novej vedeckej spolupráce, 

 spoločné aktivity a výmena skúseností medzi doktorandmi, ktorí sa venujú rovnakej alebo 
podobnej dizertačnej téme, 

 spoločné aktivity vedúce k habilitácii. 
Pri plánovaní projektu treba zohľadniť aj ďalšiu udržateľnosť podporenej spolupráce. Viac informácií 
o projektoch nájdete priamo na webstránke Akcie Rakúsko-Slovensko. 

 

PRÍLEŽITOSTI NA SPOLUPRÁCU VO VEDE A VÝSKUME POČAS SLOVENSKÉHO 
PREDSEDNÍCTVA V EÚ V 2. POLROKU 2016 

 

V rámci slovenského predsedníctva v EÚ sa v Bratislave uskutoční viacero podujatí zameraných na 
hľadanie partnerov pre projekty H2020. Podujatia sú bezplatné, avšak z kapacitných a organizačných 
dôvodov je na ne nutná registrácia. 
 

6. – 7.9.2016: Transition to Green Economy – Prechod k „zelenej ekonomike“ 
oblasť životného prostredia 
18.10.2016: Bratislava Bio-economy Conference – Bratislavská konferencia o bioekonomike 
oblasť životného prostredia 
26. – 28.10.2016: Re-Industrialisation of the EU 2016 – Reindustrializácia EÚ 2016 
oblasť nanotechnológií, pokročilých materiálov, biotechnológie, výroby a výrobných procesov  
15. – 16.11.2016: Social Sciences and Humanities: a New Agenda for Europe´s Challenges – Sociálne 
a humanitné vedy: Nová agenda pre Európske výzvy 
30.11. – 2.12.2016: SET Plan 2016 – Central European Energy Conference X – Stredoeurópska 
energetická konferencia X 
 

Viac informácií o jednotlivých podujatiach nájdete na tejto stránke. 
   

PREDNÁŠKA 
RIADITEĽA ESA 

 

STU v Bratislave vás pozýva na 
verejnú prednášku generál-
neho riaditeľa Európskej 
vesmírnej agentúry (ESA)                                        
Johanna-Dietricha Wӧrnera 
o aktivitách a programoch 
ESA s väzbou na slovenský 
výskumno-vývojový potenciál 
a o koncepte „Moon Village“. 
Stretnutie sa uskutoční dňa 
5. mája 2016 o 14:00 v Aule 
Dionýza Ilkoviča, Mýtna 36, 
Bratislava. Registrovať sa 
môžete do 30.4.2016 tu. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: http://www.glasbergen.com/wp-content/gallery/kid-cartoons/toon294.gif 

 

 

http://www.aktion.saia.sk/sk/main/projekty-akcie/
http://www.granty.stuba.sk/sk/aktuality/prilezitosti-na-spolupracu-vo-vede-a-vyskume-pocas-predsednictva-sr-v-rade-eu
https://docs.google.com/forms/d/1MrWIzbbbMMl6RBr-CO9Mrahw7NqkWOo05EF1CTbz8JU/viewform?c=0&w=1

