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VÝZVA OECD PRE AGRÁRNE VEDY A POTRAVINÁRSTVO 
 

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila výzvu zameranú na sponzorovanie 
individuálnych vedeckých štipendií a vedeckých konferencií v roku 2019. 
Vedecké štipendiá sú určené vedeckým pracovníkom (min. 4 roky po získaní titulu PhD.) z oblastí 
poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného a rybného hospodárstva za účelom riešenia výskumného 
projektu v inej členskej krajine programu (sú nimi Austrália, Belgicko, Česká republika, Čile, Dánsko, Estónsko, 
Fínsko, Holandsko, Írsko, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Maďarsko, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, 
Rakúsko, SR, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko a USA). Ich cieľom je posilniť 
medzinárodnú mobilitu a výmenu etablovaných vedeckých pracovníkov. Štipendium môže trvať 6 až 26 
týždňov. OECD hradí cestovné náklady a poskytuje štipendium 600-650 eur týždenne. 
O sponzorovanie vedeckých konferencií (seminárov, sympózií, kongresov) sa môžu uchádzať univerzity, 
výskumné ústavy a medzinárodné profesijné združenia z oblastí poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného 
a rybného hospodárstva. Kofinancovanie OECD je určené na organizovanie medzinárodných vedeckých 
konferencií vo vlastnej krajine. OECD hradí účasť vybraných rečníkov, ktorí musia byť z inej členskej krajiny 
programu, na podujatí formou úhrady ich pobytových a cestovných nákladov. Možné je prispieť aj na vydanie 
konferenčného zborníka (3050 eur). Cieľom takýchto konferencií by malo byť informovanie tvorcov politík, 
súkromného sektoru a akademickej obce o aktuálnych a budúcich vedeckých projektoch, rozvoji a 
výskumných možnostiach v rámci relevantných tém a politických priorít OECD. 
Vedecké témy štipendií a konferencií pre aktuálne obdobie sú: 

1. Riadenie prírodného kapitálu pre budúcnosť. 
2. Riadenie rizika v prepojenom svete. 
3. Transformačné technológie a inovácie. 

Uzávierka výzvy je 10.9.2018. Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka a na stránke OECD. 
   

APVV: SLOVENSKO-SRBSKO 2018 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja otvorila 
novú bilaterálnu výzvu Slovensko-Srbsko 2018 
s dátumom uzávierky 16.7.2018. Ako všetky 
podobné výzvy, zameriava sa na prípravu 
spoločných medzinárodných projektov, 
spoločných publikácií a iných výstupov, aktívnu 
účasť na konferenciách, organizovanie 
spoločných vedeckých podujatí, vzájomné 
využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky, 
zbieranie výskumných materiálov a zapojenie 
doktorandov a/alebo mladých vedeckých 
pracovníkov (do 35 rokov). 
Projekty môžu byť riešené v období 2019-2020, 
pričom maximálny rozpočet je 4700 eur, max. 
2350 eur na rok. APVV hradí 100 % nákladov, 
a to výlučne cestovné a pobytové náklady pri 
cestách členov slovenského riešiteľského 
kolektívu do Srbska. Projekty za účelom 
zabezpečenia podpisu štatutára doneste na 
Projektové stredisko do 11.7.2018. 
Viac informácií nájdete priamo na stránke výzvy. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

Prameň: https://www.rd.com/wp-content/uploads/ 
2016/10/15-AOL-travel-days-work-fsl.jpg. 
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