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COST: ZAPOJTE SA DO PREBIEHAJÚCICH PROJEKTOV 
  

Európske projekty COST, ktoré financujú najmä krátkodobé mobility mladých pracovníkov a vedcov na 
projektové semináre, workshopy, letné školy či networking vedcov, sú už tradične otvorené pre pristúpenie 
nových účastníkov, a to nasledovným postupom: 

1. Na stránke COST si v zozname projektov vyhľadáte projekt, ktorý vás zaujal. Je dôležité vo filtri si 
zvoliť iba prebiehajúce projekty. 

2. Po rozkliknutí konkrétneho projektu si v časti „Parties“, resp. „Management Committee“ overíte, či 
sa na projekte už zúčastňuje partner zo Slovenska. 

3. Podľa participácie slovenských účastníkov existujú dve možnosti: 
a) Ak sa zo Slovenska na projekte dosiaľ nezúčastňuje nijaký alebo sa ho zúčastňuje maximálne 
1 partner, viete sa stať členom riadiacej komisie projektu prostredníctvom kontaktovania národného 
koordinátora za SR, prof. Dada. 
b) Ak sú už zo Slovenska na projekte 2 partneri, môžete sa do projektu zapojiť ako člen jednej 
z pracovných skupín, podľa vašej konkrétnej vedeckej špecializácie a záujmu. K tomu je nutné 
kontaktovať člena riadiacej komisie za SR a vedúceho danej pracovnej skupiny (ich kontakty sú 
uvedené na web stránke každého projektu). 

Projekty COST sú ideálnou možnosťou financovaného vedeckého networkingu a získavania dôležitých 
vedeckých kontaktov. Mnohé projekty týkajúce sa napr. chémie, ale i matematiky doteraz nemajú 
slovenského účastníka. Pre viac informácií o projektoch COST nás kontaktujte. 
 

BULLETIN SAIA: AKCIE RAKÚSKO-SLOVENSKO 
  

Februárové číslo pravidelného Bulletinu SAIA sa detailne venuje pravidlám Akcie Rakúsko-Slovensko, ktorá 
má pravidelné uzávierky 15. marca a 15. októbra, v prípade menších projektov aj 15. mája, v závislosti od 
konkrétneho podprogramu. 
Viac informácií nájdete priamo v Bulletine. 
 

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

Prameň: https://www.cartooncollections.com/cartoon?searchID=CS172653. 

 NOVÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM 
POĽSKEJ VLÁDY 

 

Vláda Poľskej republiky zriadila nový 
štipendijný program Stanislawa Ulama, 
ktorý umožňuje zahraničným vedcom 
s titulom PhD. stráviť štipendijný pobyt 
v dĺžke 6-24 mesiacov na poľskej 
univerzite, a to v ľubovoľnej oblasti vedy. 
Podmienkou účasti je zahraničné 
občianstvo, pracovné miesto na domovskej 
univerzite aj po návrate z Poľska a kvalitná 
publikačná činnosť (minimálne 3 publikácie 
ako prvý autor indexované vo Web of 
Science alebo Scopuse vydané od roku 
2016). Pobyty sú financované sumou 
10 000 PLN mesačne (ca 2 300 eur), 
v prípade príchodu i s rodinou sa suma 
zvyšuje.  
Tohtoročná uzávierka programu je 
23.4.2019. Viac informácií a možnosť 
prihlásiť sa nájdete priamo na stránke 
poľskej grantovej agentúry NAWA. 
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