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TREE FUND: JACK KIMMEL INTERNATIONAL GRANT PROGRAM 2017 
 

Medzinárodný fond TREE Fund otvára aj tento rok svoj grantový program Jack Kimmel International 
Grant Program, ktorého cieľom je financovať projekty týkajúce sa výskumu konkrétne vymedzených 
tém pestovania stromov, a to z hľadiska akejkoľvek vedeckej oblasti. Projekty môžu trvať jeden až 
dva roky a musia sa orientovať na jednu z nasledovných priorít fondu: 

 Korene a pôda, 

 sadenie a presádzanie stromov, 

 zdravie rastlín, 

 analýza rizík a bezpečnosť pracovníkov, 

 mestský a komunitný manažment lesov. 
Tohtoročná uzávierka programu je 1.10.2017 a podávanie projektov prebieha jednoduchou formou 
online. Žiadať možno o 10 000 USD, pričom spoluúčasť je minimálne 10 % a nepriame výdavky môžu 
predstavovať 10 %. 
Viac informácií o grantovom programe nájdete na tejto webstránke. 
   

TRAIN THE TRAINER 2017 
 

Po minuloročnej úspešnej sérii, na ktorej sa zúčastnilo aj viacero pedagógov STU, organizuje 
Americká obchodná komora v SR v spolupráci so svojimi partnermi ďalší ročník programu Train the 
Trainer. Ide o sériu workshopov, určených vysokoškolským pedagógom, ktorých cieľom je priniesť do 
výučbového procesu súčasné trendy v oblasti mäkkých zručností. Tréning prebieha raz týždenne 
medzi 5.10. a 30.11. Viac informácií, program a link na prihlášku (do 27.9.2017) nájdete na tejto 
stránke. 
   

YOUNG ENERGY RESEARCHERS 
CONFERENCE 

 

V dňoch 28.2.2018 až 1.3.2018 sa v rakúskom 
Welse uskutoční Young Energy Researchers 
Conference v rámci Svetových dní udržateľnej 
energie 2018. 
Mladí vedci (narodení po roku 1982), ktorí 
vykonávajú výskum v oblasti energetickej 
účinnosti a biomasy, môžu do 10.10.2017 zaslať 
svoje príspevky vedeckej rade konferencie, a to 
v ľubovoľnej oblasti vied týkajúcej sa témy – 
technológie, inžinierstvo, fyzika, ekonómia 
a pod. Autorom 60 najlepších príspevkov budú 
uhradené konferenčné poplatky, ubytovanie aj 
diéty spojené s účasťou na konferencii. 
Viac informácií nájdete na tejto stránke. 
 

FINANCOVANIE V HORIZONTE 2020: 
PREHĽADNÁ PUBLIKÁCIA 

 

Technologické centrum AV ČR vydalo 
aktualizovanú publikáciu o pravidlách 
financovania v Horizonte 2020. Publikácia je 
dostupná tu. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
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