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PROJEKTY AKCIE RAKÚSKO-SLOVENSKO 
 

Najbližšia uzávierka projektov Akcie Rakúsko-Slovensko bude 15. októbra 2016. Táto grantová 
možnosť podporuje bilaterálnu spoluprácu medzi slovenskými a rakúskymi výskumníkmi 
v nasledovných oblastiach: 

a) Bilaterálna spolupráca mladých výskumníkov – nadviazanie spolupráce, výmena skúseností 
doktorandov a spoločné aktivity postdoktorandov vedúce k habilitácii. 

b) Doktoráty pod dvojitým vedením – podpora spolupráce tímov doktorandov a ich školiteľov, 
účasti na konferenciách a kolokviách. 

c) Organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov – výučba nemeckého 
a slovenského jazyka pre slovenských a rakúskych účastníkov. 

d) Prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov, a to vrátane prednášok keynote 
speakerov. 

Projekt môže trvať nanajvýš 12 mesiacov. Viac informácií a formulár žiadosti nájdete na stránke 
projektov Akcie. 
   

NAJBLIŽŠIA UZÁVIERKA GRANTOV VYŠEHRADSKÉHO FONDU – 1.9.2016 
 

Najbližšie výzvy grantových programov Medzinárodného vyšehradského fondu budú mať uzávierku 
1.9.2016. V porovnaní s predchádzajúcimi výzvami už nebude potrebné zasielať papierové žiadosti, 
všetko prebehne online. 
Základné informácie o programoch s uzávierkou 1.9.2016: 
 

Visegrad Grants (predtým Small) Visegrad Grants (predtým Standard) 

Malé projekty rôznorodého typu 
s financovaním do 6000 eur, účastníkmi 

z aspoň 3 krajín V4 a s dĺžkou trvania 
maximálne 6 mesiacov. Spoluúčasť 20 %. 

Režijné náklady sú 15 %. 

Stredné projekty rôznorodého typu 
s financovaním nad 6000 eur, účastníkmi 

z aspoň 3 krajín V4 a s dĺžkou trvania 
maximálne 12 mesiacov. Spoluúčasť 20 %. 

Režijné náklady sú 15 %. 
 

Viac informácií nájdete na stránke Medzinárodného vyšehradského fondu. V prípade záujmu 
o konzultácie kontaktujte Ing. Martina Grančaya, PhD. na martin.grancay@stuba.sk.  
   

FELLOWSHIP NA EPFL 
VO ŠVAJČIARSKU 

 

École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne každoročne 
ponúka pre vedcov s titulom 
PhD. z celého sveta bez 
obmedzenia veku 24-mesačné 
fellowshipy vo viacerých 
oblastiach vedy, vrátane chémie, 
matematiky, fyziky, IT či 
bioinžinierstva. Účastníkovi 
fellowshipu je vyplácaná mzda. 
Uzávierka podávania žiadostí na 
tento rok je 1. októbra 2016. 
Viac informácií nájdete na tomto 
linku. 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: http://kreslenyvtip.cz/node/3412. 
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