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INTERREG CENTRAL EUROPE 
 

Na jar 2016 (predbežne koncom apríla) sa očakáva druhá výzva Interreg Central v programovom 
období 2014-2020. Schéma má rozpočet 231 miliónov eur a zameriava sa na nasledujúce priority 
v oblasti európskej územnej spolupráce: 

 Spolupráca v inováciách s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť STREDNEJ EURÓPY 

 Spolupráca v oblasti nízkouhlíkových stratégií v STREDNEJ EURÓPE 

 Spolupráca v oblasti prírodných a kultúrnych zdrojov pre udržateľný rast v STREDNEJ EURÓPE 

 Spolupráca v oblasti dopravy pre lepšie prepojenie STREDNEJ EURÓPY 
O grant žiadajú konzorciá pozostávajúce z minimálne troch partnerov z troch štátov. ERDF hradí 
slovenským inštitúciám 85 % projektových výdavkov. Nejde o štandardné vedecké, ale 
o infraštruktúrne a konzultačné projekty, ktorých výstupmi sú napríklad tvorba stratégií 
a odporúčaní, nástrojov pre riešenie konkrétnych priorít alebo tréningy. 
Viac informácií o Interreg Central nájdete na oficiálnej WEB STRÁNKE ako aj na jeho slovenskom 
WEBE. 
   

HĽADANIE PARTNEROV PRE H2020 
 

8. 3. 2016 –Bilbao, Španielsko 
Informačný deň k téme H2020 CIP-01-2016-2017: „Prevention, detection, response and mitigation of 
the combination of physical and cyber threats to the critical infrastructure of Europe“ 
Účasť na informačnom a networkingovom dni je zadarmo, je sa však nutné registrovať na TEJTO 
WEBSTRÁNKE. Téma by mohla byť zaujímavá predovšetkým pre tých, ktorí sa zaoberajú vodnými 
zdrojmi či energetickou infraštruktúrou. Viac informácií, vrátane programu, nájdete TU. 
   

A*STAR INVESTIGATORSHIPS 
 

Singapurská akadémia vied ponúka dlhodobé (max. 6 rokov) výskumné pobyty v Singapure v rámci 
programu A*Star Investigatorships. Program je otvorený pre excelentných vedcov vo všetkých 
oblastiach výskumu s titulom PhD., ktorí sú mladší ako 35 rokov. Okrem štipendia singapurská strana 
hradí náklady na výskum a zriadenie laboratória do výšky 6 miliónov singapurských dolárov (ca 4 
milóny eur). Uzávierka programu je 31.3.2016. Viac informácií nájdete TU. 
   

ERA FELLOWSHIPS 
 

Možnosť získať 6-týždňový až 
3-mesačný fellowship na 
nemeckej univerzite alebo na 
nemeckej výskumnej 
inštitúcií. Cieľom projektu je 
tréning zručností v oblasti 
manažmentu vedeckých 
činností. Poskytuje sa 
štipendium vo výške 2500 eur 
mesačne + cestovné lístky 
v ekonomickej triede. 
Uzávierka prihlášok je 
29.2.2016. Viac informácií 
TU. 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
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http://www.interreg-central.eu/
http://www.central2014.gov.sk/
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=2447
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=2447
http://www.gppq.fct.pt/h2020/_docs/eventos/4965_agenda.pdf
http://www.a-star.edu.sg/Awards-Scholarship/Investigatorships/A-STAR-Investigatorships-application-form-and-guidelines.aspx
http://www.era-fellowships.de/en/era-fellowships-ueberblick.php

