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UZÁVIERKA VYŠEHRADSKÝCH GRANTOV: 1.10.2018 
 

Blíži sa posledná tohtoročná uzávierka grantov Medzinárodného vyšehradského fondu. 
Projekt musí zahŕňať partnerov z minimálne troch štátov V4 (ak ide o cezhraničnú spoluprácu, postačujú 
dvaja), môže trvať maximálne 18 mesiacov, priemerný podávaný rozpočet je 20-tisíc eur, pričom je 100-
percentne hradený zo strany fondu. 
Projekty možno podávať v siedmich oblastiach, pričom pre účely FCHPT sú relevantné predovšetkým dve: 

 Vzdelávanie a budovanie kapacít: zlepšenie tvrdých a mäkkých zručností pre lepší prístup na trh 
práce, celoživotné vzdelávanie a internshipy; zosilnenie spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami; 
zlepšenie dostupnosti formálnych, informálnych a neformálnych vzdelávacích nástrojov a učiteľského 
tréningu; zdieľanie tzv. „best practices“. 

 Inovácie, výskum a vývoj, podnikanie: zlepšenie biznis-2-biznis sietí s akcentom na malé a stredné 
podniky (MSP) a start-upy; zlepšenie regionálneho ekosystému pre rozvoj podnikania; rozvoj 
regionálnych sietí MSP, akadémie a výskumných inštitúcií; zvýšenie popularizácie vedy na regionálnej 
úrovni s dôrazom na mládež; zvýšenie informovanosti o spoločných výskumných projektoch V4 mimo 
V4. 

Viac informácií nájdete priamo na stránke grantu. 
 

VÝSKUMNÁ AGENTÚRA HĽADÁ ZAHRANIČNÝCH EXPERTOV 
 

V súvislosti s novými výzvami dopĺňa Výskumná agentúra svoju databázu zahraničných expertov, ktorí budú 
posudzovať napríklad výskumné zámery týkajúce sa dlhodobého strategického výskumu. Práca zahraničných 
expertov je platená. Minimálne požiadavky zahŕňajú univerzitné vzdelanie 3. stupňa, skúsenosti v odbore 
minimálne 10 rokov z ostatných pätnástich, aspoň 5 vedecko-výskumných projektov v oblasti za uplynulých 
10 rokov a plynulosť v anglickom jazyku. Viac informácií vrátane konkrétnych kritérií (požadovaný počet 
publikácií, citácií a H-index) pre jednotlivé oblasti nájdete na tomto linku. 
Odporúčame Vám poslať uvedenú možnosť Vašim vedeckým kontaktom v zahraničí. 
   

EURÓPSKA VÝSKUMNÁ RADA: 
PROGRAM NA ROK 2019 

SCHVÁLENÝ 
 

Ako sme Vás už informovali, Európska 
komisia tento rok rokovala o programe 
Európskej výskumnej rady (ERC) na budúci 
rok s menším oneskorením. Minulý štvrtok 
však bol program úspešne schválený. 
Uzávierky jednotlivých výziev boli stanovené 
nasledovne: 

 ERC Starting Grant (2-7 rokov od 
ukončenia PhD. štúdia) – 17.10.2018. 

 ERC Consolidator Grant (7-12 rokov od 
ukončenia PhD. štúdia) – 7.2.2019. 

 ERC Advanced Grant (aspoň 10 rokov 
významného výskumu) – 29.8.2019. 

Viac informácií o programe nájdete na 
tomto linku. 
Konkrétnejšie podrobnosti o výzve ERC 
Starting Grant sme publikovali v Newslettri 
32/2018. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://kreslenyvtip.cz/vaclav-veverka/6381. 
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