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GRANTY EHP: OPATRENIE „B“ BILATERÁLNEHO FONDU 
 

Granty EHP aktualizovali možnosť získať grantový príspevok z bilaterálneho fondu. V závislosti od 
konkrétnej programovej oblasti (sú uvedené dole v tabuľke) treba mať partnera z Nórska, Islandu 
alebo Lichtenštajnska, pričom cieľom je podpora sieťovania, zdieľania vedomostí, osvedčených 
postupov, skúseností a ich prenos medzi slovenskými organizáciami a organizáciami z donorských 
štátov. Bilaterálny fond podporuje spravidla jednorazové aktivity, s presne stanoveným účelom 
a cieľom, ako napr. študijné cesty, organizáciu podujatí, účasť na podujatiach a pod. 
 

PROGRAM  LIMIT 

Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha  10 000 eur 

Domáce a rodovo podmienené násilie  10 000 eur 

Zelené inovácie v priemysle  10 000 eur 

Cezhraničná spolupráca  10 000 eur 

Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora 
rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva  

10 000 eur 

 

Žiadosti sa posudzujú priebežne, najneskôr do 30.6.2017. Viac informácií nájdete priamo v oznámení 
o otvorení opatrenia.  
   

ŠTIPENDIÁ PRE PROFESOROV NA VÝSKUMNÝ POBYT V IZRAELI 
 

Weizmannov inštitút vedy v Izraeli každoročne ponúka pre zahraničných profesorov z rôznych oblastí 
vedy plne hradené 2 až 12-mesačné výskumné pobyty. K dispozícii je niekoľko štipendií, všetky 
s uzávierkou 31.12.2016 pre pobyty na akademický rok 2017/2018. Žiadosti sa odosielajú e-mailom 
a je na ne potrebný pozývací list od konkrétneho vedca pracujúceho na Weizmannovom inštitúte. 
Viac informácií a podmienky, ako aj zoznam výskumných oblastí (vrátane biochémie, biochémie, 
fyziky, matematiky či IT) nájdete na stránke inštitútu. Program je určený výlučne pre profesorov. 
Inštitút má aj separátny program pre docentov s uzávierkami v marci a septembri. 
Web neumožňuje linkovanie: https://www.weizmann.ac.il/pages/  -> Research -> Visiting scientists 
   

POSTDOKTORANDSKÝ 
FELLOWSHIP V ÍRSKU 

 

Írska vláda stanovila na 30.11.2016 
tohtoročnú uzávierku programu 
Postdoctoral fellowships, ktorá 
umožňuje na írskych univerzitách 
stráviť ročné alebo dvojročné 
výskumné pobyty mladým 
výskumníkom, ktorí získali (získajú) 
titul PhD. medzi 31.3.2012 
a 31.3.2017, a to v takmer všetkých 
oblastiach vedy. Okrem 
postdoktorandského štipendia 
môžu žiadatelia plánovať rozpočet 
výskumných výdavkov vo výške 
5000 eur ročne. Viac informácií 
o fellowshipe nájdete na stránke 
Írskej výskumnej rady. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://funnytimes.com/wp-content/uploads/2001/07/200107182.jpg. 

http://www.eeagrants.sk/data/att/21392_subor.pdf
http://www.eeagrants.sk/data/att/21392_subor.pdf
http://www.research.ie/funding/government-ireland-postdoctoral-fellowship-2017

