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INFORMAČNÉ SEMINÁRE K VÝZVAM ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV 
NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA 

 

Výskumná agentúra organizuje v spojitosti s piatimi vyhlásenými výzvami na podporu dlhodobého 
strategického výskumu a vývoja (dopravné prostriedky pre 21. storočie, priemysel pre 21. storočie, zdravé 
potraviny a životné prostredie, digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, zdravie obyvateľstva a zdravotnícke 
technológie), o ktorých sme Vás informovali v Newslettri 33/2018, informačné semináre. Semináre sa 
uskutočnia v utorok 11.9.2018 v Košiciach a v stredu 12.9.2018 v Banskej Bystrici. Seminár pre Bratislavu 
zatiaľ nebol vyhlásený. 
Prihlasovanie je otvorené do 5.9.2018 do 18:00 na tomto linku. 
 

SEMINÁR: PRÍPRAVA NÁVRHU PROJEKTU H2020 SO ZAMERANÍM NA "DOPAD" 
 

Centrum vedecko-technických informácií SR vo svojej budove pri Patrónke 26.9.2018 o 9:00 organizuje 
seminár na tému písania projektov H2020. Cieľom semináru je poskytnúť účastníkom prehľad a informácie o 
najčastejšie kladených otázkach pri písaní projektu a metodike prípravy návrhu projektu so zameraním na 
dopad. 
Viac informácií aj možnosť registrácie nájdete tu. 
 

PREHĽADNÉ ZDROJE K PRÁVAM DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 
 

Iniciatíva European IPR Helpdesk pripravila 6 prehľadných schém na témy európsky patent, prihláška 
medzinárodného patentu, európska ochranná známka, medzinárodná ochranná známka, dizajn Spoločenstva 
a medzinárodný dizajn. Na webstránke iniciatívy https://www.iprhelpdesk.eu/library zároveň nájdete 
desiatky dokumentov venovaných právam duševného vlastníctva, vrátane postupov, prípadových štúdií, 
pravidelného bilténu o problematike a pod. 
   

ŠTIPENDIÁ 
AKCIE RAKÚSKO-SLOVENSKO 
 

Popri projektových grantoch (o ich 
nových pravidlách sme Vás 
informovali v Newslettri 30/2018) 
ponúka Akcia Rakúsko-Slovensko aj 
nasledovné štipendiá: 

 Výskumné pobyty doktorandov na 
3-6 mesiacov (€1050/mesiac). 

 Výskumné pobyty excelentných 
postdoktorandov na 3-6 mesiacov 
(€1400/mesiac). 

 Pobyty diplomantov v súvislosti s 
prípravou magisterskej/inžinierskej 
diplomovej práce na 1-3 mesiace 
(€800/mesiac). 

SAIA zároveň prepláca cestovné 
výdavky do Rakúska. Vedný, resp. 
študijný odbor uchádzačov je 
neobmedzený. 
Najbližšia uzávierka programu je 
15.10.2018. Viac informácií nájdete 
na tomto linku. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň:h ttps://kreslenyvtip.cz/sites/default/files/styles/large/public/ 

cartoons/pavel_kantorek/pavel_kantorek_5.jpg?itok=L341rfrJ. 
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