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NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM: NOVÁ UZÁVIERKA 
 

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová 
výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v 
akademickom roku 2018/2019. Termín bol stanovený na 30.4.2018 o 16:00. Od minulého roka môžu o granty 
žiadať nielen študenti a doktorandi, ale aj postdoktorandi. 

 Doktorandi denného štúdia môžu absolvovať študijný alebo výskumný pobyt v dĺžke 1-10 mesiacov. 
Prihlásiť sa môžu aj doktorandi, ktorí majú ako školiteľské pracovisko SAV. 

 Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorým od udelenia titulu PhD. neuplynulo viac ako 10 
rokov, musia byť riadni zamestnanci VŠ na plný úväzok a môžu absolvovať výskumný pobyt v zahraničí 
v trvaní 3-6 mesiacov. 

Podmienkou u oboch kategórií je návrat na domovskú inštitúciu po skončení pobytu. 
Aktuálne platné mesačné výmery štipendií pre jednotlivé krajiny sveta sú dostupné tu. Uchádzať sa možno aj 
o cestovný grant, ktorý čiastočne alebo úplne pokryje cestovné náklady na hostiteľskú inštitúciu. 
Viac informácií nájdete na stránke programu. 
Pripomíname, že štipendiá majú aj sekciu pre zahraničných uchádzačov, je to preto výborný spôsob ako 
financovať pobyt zahraničných PhD. študentov, univerzitných pedagógov alebo výskumníkov na 1-10 
mesiacov. Viac informácií k tomuto typu štipendií nájdete tu. 
   

GRANTY HORIZONT 2020 
 

Grantový program Horizont 2020 bude pokračovať ešte necelé tri roky. Otvorené sú/budú stovky grantových 
možností. Na tomto linku môžete vyhľadávať medzi jednotlivými otvorenými grantmi tie, ktoré vás zaujímajú, 
a to podľa oblasti výskumu ako aj podľa kľúčového slova. Okrem iných grantov bude tento rok opäť otvorená 
výzva na mobilitu výskumníkov Marie Sklodowska Curie (uzávierka 12.9.2018) a výzva na zlepšovanie univerzít 
z vedecky slabších štátov prostredníctvom spolupráce s vedúcimi univerzitami Twinning (uzávierka 
15.11.2018). 
 

UZÁVIERKA AKCIÍ COST: 
20.4.2018 

 

Tohtoročná uzávierka Európskou komisiou 
financovaných akcií COST je 20.4.2018. 
Nedávno zmenené pravidlá prinášajú 
slovenským inštitúciám väčšiu možnosť 
zúčastňovať sa konzorcií, nakoľko aktuálne 
musí zahŕňať konzorcium členov z min. 7 
krajín, pričom aspoň 3 z nich musia byť tzv. 
„štáty cieľa inklúzie“ (vrátane SR). Navyše, 
COST vyčlenil prostriedky na financovanie 
konzorcií s hlavným riešiteľom z jednej 
z týchto krajín. 
COST nefinancuje samotný výskum, ale 
sieťové aktivity umožňujúce koordináciu 
výskumu jednotlivými členmi konzorcia, t.j. 
rôzne workshopy, konferencie, tréningy 
a pod. Možnosťou je aj pridať sa k už 
bežiacemu projektu. 
Viac informácií nájdete priamo na stránke 
programu. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
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