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AKCIA RAKÚSKO - SLOVENSKO: OTVORENIE VÝZVY NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ 

V rámci Akcie Rakúsko - Slovensko sa môžu v roku 2019 uchádzať žiadatelia o nasledujúce štipendiá:  
• Výskumné pobyty doktorandov 3 - 6 mesiacov (1 050 €/mesiac). 
• Výskumné pobyty excelentných postdoktorandov 3 - 6 mesiacov (1 400 €/mesiac). 
• Pobyty diplomantov v súvislosti s prípravou magisterskej/inžinierskej diplomovej práce 1 - 3 mesiace 

(800 €/mesiac). 
• Krátkodobé pobyty pre pedagogických a vedeckých pracovníkov a doktorandov max. 3 dni (90 

€/deň). Uzávierka: priebežne počas roka. 
Najbližšia uzávierka na predkladanie žiadostí je 15. 3. 2019. Viac informácii nájdete na tomto linku. 
V prípade projektov sa možno uchádzať o financovanie v nasledujúcej kategórii: 

• Projekt typu II. Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie - v rámci tejto oblasti podpory si 
projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-
up“ prístup), pričom musia byť tieto projekty v súlade s cieľmi Akcie. Dĺžka podpory 12 mesiacov 
(max. 6 000 €/rok). 

Najbližšia uzávierka na predkladanie žiadostí je 15. 3. 2019. Viac informácií nájdete na tomto linku. 
 
 

KONFERENCIA MSCA - IMAGEINLIFE H2020 
 

Konferencia sa bude zaoberať financovaním výskumu a mobility v rámci EÚ, kde môžete získať informácie 
o  finančných prostriedkoch EÚ pre vašu výskumnú činnosť, o možnostiach doktorandského štúdia 
a mobility. 14 doktorandov a výskumných pracovníkov projektu MSCA ImageInLife bude hovoriť o svojej 
skúsenosti v rámci európskych školiacich sietí a odpovedať na konkrétne otázky. Program EÚ pre výskum a 
inovácie, ako aj Akcie MSCA budú prezentované Národnými kontaktnými bodmi pre program Horizont 2020. 
Konferencia sa koná: 19. február 2018 o 13:30 v Akademickom parku Univerzity Komenského, Ilkovičova 8, 
Bratislava. Podrobnejšie informácie a registráciu nájdete na tomto linku. 
 
   

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://i.pinimg.com/236x/3e/45/cc/3e45ccab537cfa4 
21b2e33478e2acb5--christmas-snowman-winter-christmas.jpg. 

 PRIPOMIENKA PROJEKTOV MLADÝCH 
 

Pripomíname mladým vedeckých pracovníkom, že 
rektor STU vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o 
finančný príspevok na riešenie projektov v rámci 
Programu mladých s uzávierkou 8.2.2019 o 13:00. 
Program má nasledovné podmienky: 
• Riešiteľ: doktorand alebo vysokoškolský učiteľ / 

výskumný pracovník do 3 rokov po ukončení PhD. 
• Vekový limit: max. 30 rokov ku dňu podania 

žiadosti. 
• Doba riešenia: 20.3.-31.12.2019. 
• Rozpočet 200 eur – 1000 eur, nemožno ho použiť 

na mzdy a odmeny. 
Dva originály projektu i s prílohami (2 posudky 
oponentov!), prosím odovzdajte do uvedeného termínu 
na Projektovom stredisku FCHPT a elektronickú verziu 
zašlite na jana.zavacka@stuba.sk. Viac informácií 
i formulár žiadosti nájdete na tejto stránke. 

 
 

NAJBLIŽŠÍ NEWSLETTER VYJDE V UTOROK 5.2.2019 
 

Najbližšie číslo Newslettra netradične vyjde až v utorok 5.2.2019. Ďakujeme za pochopenie. 
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