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EURÓPSKA VÝSKUMNÁ RADA: PRACOVNÝ PROGRAM 2019 
 

Pracovný program na rok 2019 zverejní Európska výskumná rada (ERC) podľa najnovších informácií až 
v polovici septembra. Program ešte musí odsúhlasiť Európska komisia, preto dosiaľ nebol publikovaný. Pre 
lepšie informovanie potenciálnych záujemcov však ERC už vopred uviedla, že termín uzávierky ERC Starting 
Grants tento rok pripadne na 17.10.2018. Do uvedeného podprogramu sa môžu zapojiť začínajúci vedci, 
definovaní ako tí, ktorí získali titul PhD. pred 2 až 7 rokmi. Ihneď po vyhlásení výzvy budeme informovať o jej 
konkrétnych podmienkach. Pripomíname, že ide o najprestížnejší európsky grantový program, ktorý dosiaľ na 
Slovensku získal iba jeden pracovník. Napríklad Česká republika vo výzve uvedeného podprogramu získala 
minulý rok až sedem grantov. 
Uzávierka podprogramu pre skúsených výskumníkov ERC Advanced Grants je 31.8.2018. 
Niektoré ďalšie (malé) očakávané zmeny v programoch ERC nájdete v tomto dokumente. 
Viac informácií nájdete priamo na stránke ERC. 
 

ZMENA V ŠTIPENDIÁCH DAAD 
 

Nemecká vláda poskytuje prostredníctvom akademického programu Deutscher Akademischer 
Austauschdienst (DAAD) rôzne typy štipendií pre rôzne typy pobytov v Nemecku. Aktuálne prišlo u viacerých 
z nich k zmenám pravidiel. Najpopulárnejší z týchto programov, Štipendiá DAAD na výskumné pobyty pre VŠ 
učiteľov a vedeckých pracovníkov (1-3 mesiace) sa bude podávať odteraz výlučne cez stránku www.funding-
guide.de, t.j. bez zapojenia slovenskej agentúry SAIA. 
Najbližšie uzávierky programu sú 15.11.2018 (pre pobyty medzi júnom a novembrom 2019) a 30.4.2019 (pre 
pobyty medzi decembrom 2019 a májom 2020). Výška štipendia je na úrovni 2000 eur/mesiac pre odborných 
asistentov a docentov a 2150 eur/mesiac pre profesorov. Tohto typu štipendijného pobytu sa možno 
zúčastniť nanajvýš raz za tri roky. 
Viac informácií o programe nájdete priamo na stránke DAAD. 
   

AKTIVITY UNIVERZITNÉHO 
TECHNOLOGICKÉHO 
INKUBÁTORA STU 

 

Pod hlavičkou STU funguje už 
niekoľko rokov Univerzitný 
technologický inkubátor InQb. 
Jeho poslaním je podporiť transfer 
technológií v regióne, prepojiť 
vedu, výskum a inovácie 
s podnikateľskou praxou. 
Inkubátor pravidelne pripravuje 
rôzne podujatia na zaujímavé 
témy, na ktorých je bezplatná 
účasť, napr. biznis raňajky, 
semináre, workshopy a pod. Témy 
často zahŕňajú patenty, marketing, 
dizajn webu a iné. Odporúčame 
sledovať ich stránku, resp. sa 
prihlásiť do ich newslettra. 
Viac informácií nájdete priamo na 
stránke InQb. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

Prameň: http://www.glasbergen.com/wp-content/gallery/math-cartoons/toon-3383.gif. 
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