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ERC CONSOLIDATOR GRANTS 
 

Pomaly sa približuje uzávierka podprogramu Consolidator Grants najprestížnejšieho európskeho grantového 
programu ERC Grants, ktorá bude 7.2.2019. Hlavné podmienky zahŕňajú: 

 O projekt sa môže uchádzať výskumník s praxou 7-12 rokov od ukončenia PhD. štúdia (rodičovská 
dovolenka predlžuje toto obdobie). 

 Projekt môže byť v akejkoľvek oblasti vedy. 

 Výskum sa môže uskutočňovať na akejkoľvek výskumnej inštitúcii v EÚ / asociovaných krajinách, 
vrátane univerzity, na ktorej dnes výskumník pracuje. Očakáva sa, že výskumník si zriadi vlastný 
výskumný tím z vedcov bez obmedzenia národnosti. 

 Rozpočet je 2 milióny eur na 5 rokov. Ďalšie počiatočné náklady vo výške 0,75 milióna eur môžu byť 
použité na nákup zariadení. 

 Financovanie je vo výške 100 %, t.j. neexistuje spoluúčasť. 
Výzva a všetky ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto stránke. 
 

OP VÝSKUM A INOVÁCIE: VÝZVA NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo dve výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre 
projekty podané v rámci operačného programu výskum a inovácie v nasledovných oblastiach: 

 vyzvanie na národný projekt na podporu národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja, 

 vyzvanie na národný projekt na mobilizáciu transferu poznatkov a technológií z výskumných inštitúcií 
do praxe (NITT SK II). 

Viac informácií o kritériách výberu a postupe prihlásenia sa nájdete priamo na vyššie uvedených linkoch. Obe 
výzvy sú otvorené, bez vopred určenej uzávierky. Uzávierku môže ministerstvo stanoviť flexibilne na základe 
svojich potrieb. 

 

SCHVÁLENÉ NOVÉ PROJEKTY COST 
 

Iniciatíva COST schválila 40 nových projektov COST z aprílovej výzvy, ktorých zoznam je k dispozícii tu 
a detailnejšie informácie na tejto stránke. Pripomíname, že v prípade programu COST ide o otvorené projekty, 
do ktorých sa môžu v priebehu riešenia pridať noví riešitelia. Presné podmienky a postup nájdete tu. Financujú 
sa najmä cestovné výdavky, semináre, letné školy a pod. 
   

KRÁTKODOBÝ FELLOWSHIP 
PRE PROFESOROV V IZRAELI 
 

Aj tento rok sa otvára program 
Weizmann Visiting Professors 
Program, ktorý umožňuje 
profesorom stráviť 2- až 12-mesačný 
platený fellowship na Weizmann 
Institute of Science v Izraeli. 
Program je otvorený vo väčšine 
oblastí vedy. Zoznam aktuálnych 
výskumných aktivít inštitútu je 
dostupný na tomto linku. 
Uzávierka prihlášok je 31.12.2018. 
Povinnou prílohou je pozývací list od 
vedca z inštitútu. Viac informácií 
nájdete priamo na stránke 
programu. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

Prameň: http://www.glasbergen.com/wp-content/gallery/animal/animal12.gif. 
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