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OP VAI: SCHVÁLENÉ NOVÉ KRITÉRIÁ HODNOTENIA 
 

Výskumná agentúra po schválení zverejnila nové Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty výskumu a 
vývoja OP VaI – MŠVVaŠ SR. Tieto sa budú v budúcnosti používať pri hodnotení všetkých podaných projektov 
v rámci výziev národných projektov štrukturálnych fondov ako aj výziev dopytovo orientovaných projektov 
štrukturálnych fondov. 
Viac informácií nájdete na tejto webstránke. 
 

DEŇ KOORDINÁTOROV PROJEKTOV H2020 V BRUSELI 
 

Európska komisia organizuje 12.4.2018 v Bruseli Deň koordinátorov. Cieľovou skupinou podujatia sú 
koordinátori, resp. administrátori schválených projektov Horizont 2020. Program sa zameriava predovšetkým 
na štyri témy: zmeny v projektoch, garančný fond, pravidelné správy a časté chyby v oblasti financovania 
projektov. 
Podujatie je bezplatné. Európska komisia účastníkom neprepláca cestovné, ubytovacie náklady ani diéty. 
Celé podujatie je však možné zdarma sledovať online na tomto linku (8:30-17:00), a to aj bez predošlej 
registrácie. 
 

ŠTIPENDIUM TALIANSKEJ VLÁDY 
 

Ministerstvo zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce Talianska vyhlásilo štipendijnú výzvu na 6- alebo 
9-mesačné študijné/výskumné pobyty na talianskych univerzitách a výskumných organizáciách pre PhD. 
študentov (do 30 rokov) a 6- alebo 9-mesačné výskumné pobyty pre akademických pracovníkov s titulom 
PhD (do 40 rokov). Tohtoročná uzávierka je 30.4.2018. Výška štipendia je stanovená na 900 eur mesačne a je 
vyplácané štvrťročne. 
Viac informácií nájdete priamo na stránke programu, resp. aj na stránke SAIA. 
   

ŠTIPENDIUM TURECKEJ VLÁDY 
 

Rada pre vedu a technologický výskum 
Turecka otvorila prvú tohtoročnú výzvu 
programu Tübitak pre mladých 
vedeckých pracovníkov do 35 rokov. 
Program umožňuje doktorandom a 
postdoktorandom stráviť vedeckú stáž 
v trvaní do 12 mesiacov na tureckej 
univerzite alebo výskumnom inštitúte, 
a to v ľubovoľnej oblasti vedy. Žiadosti sa 
podávajú výlučne elektronicky cez online 
systém agentúry. Okrem štandardných 
dokumentov je nutné si zabezpečiť 
pozývací list podpísaný rektorom 
tureckej univerzity. 
Štipendium zahrňuje preplatenie 
spiatočnej letenky, zdravotné poistenie 
a mesačnú fixnú platbu vo výške 2500 
tureckých lír (ca 520 eur). 
Uzávierka programu je 6.4.2018 
s očakávaným zverejnením výsledkov 
v júni 2018. Viac informácií a online 
žiadosť nájdete na tomto linku. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

Prameň: https://www.cartoonstock.com/directory/g/grant_committees.asp. 
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