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NOVÁ VÝZVA COST 
 

Najbližšia uzávierka predkladania projektov COST je 29.11.2018 o 12:00. Ide o networkingové projekty 
v akejkoľvek oblasti vedy, ktoré nefinancujú samotný výskum, ale s ním súvisiace letné školy, tréningy, 
semináre, workshopy a pod. Projektové konzorcium musí mať členov minimálne zo 7 štátov, z ktorých aspoň 
polovica musí byť z tzv. inkluzívnych štátov (vrátane SR). Podávanie projektov je relatívne jednoduché 
a ohraničené rozsahom 15 strán. Rozpočet projektov je v približnej výške 129-tisíc eur ročne a projekty 
štandardne trvajú 4 roky. 
Viac informácií nájdete na tejto stránke. Jednoduchá infografika je dostupná priamo tu. 
Zároveň pripomíname, že je možné zapojiť sa aj do už prebiehajúceho projektu COST. Ich zoznam je 
k dispozícii na tomto linku. 
 

NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM 
 

Výzva na predkladanie žiadostí na pobyty na letný semester akademického roka 2018/2019 v rámci 
programu Národný štipendijný program je už otvorená. Uzávierka je 31.10.2018 o 16:00. Okrem študentov  
1. a 2. stupňa sa môžu hlásiť aj doktorandi a postdoktorandi: 

 Doktorandi sa môžu uchádzať o štipendium na študijný a/alebo výskumný pobyt na zahraničnej 
vysokej škole alebo na inej výskumnej inštitúcii v trvaní 1-10 mesiacov súvisiaci s ich doktorandským 
štúdiom. 

 Postdoktorandi (vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorým bol udelený titul PhD. pred 
max. 10 rokmi) sa môžu uchádzať o výskumný pobyt na zahraničnej vysokej škole alebo na inej 
výskumnej inštitúcii v trvaní 3-6 mesiacov. 

Výška štipendia závisí od navštívenej krajiny a spravidla pokrýva mesačné náklady na živobytie. Doktorandi 
a postdoktorandi môžu žiadať aj o cestovný grant. Viac informácií o výzve nájdete na tejto stránke. 
Pripomíname, že separátna výzva je určená pre zahraničných uchádzačov. Doktorandi, vysokoškolskí učitelia 
a výskumní pracovníci môžu v SR stráviť štipendijný pobyt v dĺžke 1-10 mesiacov. Informácie nájdete tu. 
   

TRÉNING PÍSANIA PROJEKTOV 
PRE NOVÉ OBDOBIE FP9 

 

V rámci projektu COST TN1302 
BESTPRAC sa v Lisabone 10.-
12.12.2018 organizuje tréning 
v anglickom jazyku s témou „How to 
support successful grant proposals in 
FP9: from Cross-cutting Issues to 
Grant Writing“. Tréning sa zameriava 
na projektových administrátorov 
a výskumníkov, ktorí pripravujú 
projekty H2020 a dá sa očakávať, že 
budú pripravovať aj projekty FP9. 
Bude obsahovať sekcie venované 
predstaveniu FP9 i samotnému 
písaniu grantov a komunikácii. 
Vybraným účastníkom bude 
kompletne preplatená cesta, vrátane 
ubytovania a diét. 
Viac informácií o podujatí 
a o možnostiach prihlásenia sa 
nájdete tu. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://i.pinimg.com/564x/eb/b9/2a/ebb92abbb060a4603139c7c28a13388c.jpg. 
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