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NOVÁ VÝZVA FONDU PRE REGIONÁLNU SPOLUPRÁCU (FONDY EHP A NÓRSKA) 
 

Dňa 24.1.2018 vznikol nový Fond pre regionálnu spoluprácu, ktorý je špecializovaným fondom v rámci fondov 
Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskych grantov. Zároveň bola vyhlásená 1. výzva na predkladanie 
projektov s uzávierkou 1.7.2018. 
Základné informácie o podporovaných projektoch: 

Spôsob organizácie: Dvojkolový. V aktuálnom prvom kole sa očakáva odovzdanie krátkeho projektového 
konceptu. 

Celkový rozpočet: 15 miliónov eur na všetky projekty v danej výzve. 

Rozpočet na projekt: Minimálne 1 milión eur. 

Spolufinancovanie: Fond hradí univerzitám do 90 % nákladov. 

Zameranie: Cezhraničná spolupráca susediacich krajín a medzinárodná spolupráca v Európe. 

Oblasti aktivít: Zdieľanie vedomostí, výmena „good practice“ a tvorba kapacít. 

Prioritné sektory: Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť. 
Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a znižovanie chudoby. 
Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízkouhlíkové hospodárstvo. 
Kultúra, občianska spoločnosť, dobré vládnutie a základné práva a slobody. 
Spravodlivosť a domáce záležitosti. 

Konzorcium: Žiadateľ musí pochádzať z jednej z 15 programových krajín (vrátane SR). 
Partner musí pochádzať z jednej z 15 programových krajín alebo z 10 ďalších štátov: 
Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, FYROM, Moldavsko, 
Rusko, Srbsko, Turecko, Ukrajina. 
Konzorcium musí mať členov z aspoň 3 krajín. 

Právna forma: Akákoľvek. Vylúčené sú iba fyzické osoby. 

Trvanie projektu: Bez limitu. Najdlhšie do 30.4.2024. 

Rozpočtové položky: Mzdy a povinné poistenie, cestovné výdavky, spotrebný materiál, prístroje (podľa 
odpisov). 

Nepriame náklady: Paušálna sadzba 15 % miezd a povinného poistenia. 

Viac informácií o fonde nájdete na tejto stránke. Text výzvy je dostupný tu. 
 

NADÁCIA TATRA BANKY: 
ŠTUDENTI DO SVETA 2018 

 

Nadácia Tatra banky vyhlasuje aj tento rok 
výzvu grantového programu „Študenti do 
sveta“. 
Študenti a doktorandi môžu žiadať o grant do 
výšky 5000 € na pokrytie časti nákladov 
spojených so zahraničnými študijnými 
pobytmi (max. dva semestre), s letnými 
školami, so stážami a s výskumnými pobytmi 
na niektorej z renomovaných univerzít v 
zahraničí, ktoré budú realizované nad rámec 
bežného štúdia. Grant pokrýva náklady na 
školné, dopravu, ubytovanie, registračné 
poplatky, poistenie a učebné a výskumné 
materiály potrebné v zahraničí. 
Uzávierka programu je 13.4.2018. Viac 
informácií nájdete na tomto linku. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://i.pinimg.com/736x/77/3f/01/ 

773f01ec0b783fce7c7ca021fb3ce807--science-cartoons-science-humor.jpg. 
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