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KONZULTÁCIA EURÓPSKEJ KOMISIE K NOVÉMU PROGRAMOVÉMU OBDOBIU 
 

S blížiacim sa novým programovým obdobím („9. rámcový program“) zverejnila Európska komisia nedlhý 
dotazník, ktorý pre ňu bude predstavovať vstup do tvorby politík v oblasti nových grantových programov pre 
vedu a výskum. Je preto dôležité oboznámiť Komisiu s názorom čo najviac vedcov zo Slovenska. Dotazník 
môžete vyplniť na tomto linku. 
   

3-MESAČNÝ FELLOWSHIP NA UNIVERSITY OF PITTSBURGH 
 

Aj tento rok sa spúšťa program Ruth Crawford Mitchell Fellowship, ktorý umožňuje uchádzačom zo Slovenskej 
a Českej republiky absolvovať 3-mesačný výskumný pobyt na univerzite v Pittsburghu, a to v akejkoľvek oblasti 
vedy skúmanej na danej univerzite. Pobyt je honorovaný sumou 7000 USD. Celý prihlasovací proces prebieha 
elektronicky s uzávierkou do 30.3.2018. Viac informácií o programe a kontaktné údaje na zodpovedných 
pracovníkov univerzity nájdete na tomto linku. 
   

AKCIA RAKÚSKO-SLOVENSKO 
 

Blíži sa prvá tohtoročná uzávierka výzvy Akcie Rakúsko-Slovensko, 15.3.2018. Možno sa v nej uchádzať 
o nasledovné typy projektov s Rakúskom: 

 Spolupráca mladých výskumníkov. 

 Podpora doktorátov pod dvojitým vedením. 

 Organizácia rakúsko-slovenských školení. 

 Podpora prednáškových cyklov vynikajúcich vedeckých pracovníkov. 
Zároveň je otvorená výzva na 3-6-mesačné výskumné pobyty doktorandov a 3-6-mesačné pobyty excelentných 
postdoktorandov s uzávierkou v rovnakom termíne. Na krátkodobé pobyty doktorandov, výskumníkov a 
vysokoškolských pedagógov (1-3 dni) sa prijímajú žiadosti o štipendium priebežne počas celého roka. 
Projekty sú pomerné jednoduché a administrované online. Viac informácií nájdete priamo na stránke Akcie. 

 

BEZPLATNÝ SEMINÁR 
O PATENTOCH A LICENCIÁCH 

 

Vo štvrtok 15.2.2018 od 9:00 sa v priestoroch 
CVTI SR na Patrónke uskutoční informačný 
deň o patentoch, ochranných známkach a 
licenciách vo výskume a podnikaní za účasti 
slovenských i zahraničných expertov ako aj 
národného kontaktného bodu. Viac 
informácií, vrátane programu a bezplatnej 
prihlášky nájdete na tomto linku. 
 

OP VAI HĽADÁ HODNOTITEĽOV 
 

Výskumná agentúra vyhlásila výzvu na výber 
odborných hodnotiteľov žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok predložených 
v rámci výziev na podporu medzinárodných 
teamingových výskumných centier 
s uzávierkou 28.2.2018. Základným kritériom 
je 10-ročná výskumná prax, publikácie 
a skúsenosti s projektami. Viac informácií aj 
samotnú prihlášku nájdete na tomto linku. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://i.pinimg.com/originals/0f/ff/3e/ 

0fff3e5ecf6cc325fd6dd2b3e9430f60.jpg. 
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