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NOVÉ VÝZVY SLOVAKAID 
  

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila nasledovné výzvy, všetky 
s uzávierkou podávania projektov do 5.4.2019: 

 Podpora krajín Východného partnerstva – SAMRS/2019/VP. 

 Podpora odovzdávania skúseností na Západnom Balkáne – SAMRS/2019/ZB. 

 Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike – SAMRS/2019/MD.  

 Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike – SAMRS/2019/KE. 

 Podpora rozvojových intervencií vo Východnej subsaharskej Afrike – SAMRS/2019/SSA. 

 Podpora rozvojových intervencií v Afganistane – SAMRS/2019/AFG. 

 Vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov do rozvojových krajín – SAMRS/2019/D. 

 Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania – SAMRS/2019/RV (uzávierka 12.4.2019). 
Viac informácií aj o ďalších výzvach nájdete na tomto linku. 
Upozorňujeme prípadných záujemcov, že podľa aktuálneho vyjadrenia grantovej agentúry SAMRS sa 
do každej výzvy môže zapojiť iba jeden záujemca z STU v Bratislave. Nakoľko na univerzite neexistuje systém 
predbežného ohlasovania záujmu, platí pravidlo, že kto skôr predloží projekt na podpis rektora, tomu bude 
podpísaný. Aj z tohto dôvodu nás prosím čo najskôr informujte, ak plánujete podať projekt. Výzvu 
SAMRS/2019/RV si už „rezervovala“ iná fakulta; rovnako výzvy SAMRS/2019/AFG a SAMRS/2019/SSA sú 
obsadené. 
 

VÝZVA EIT MANUFACTURING 
 

STU v Bratislave je zapojená do organizácie KIC EIT Manufacturing, ktorá vyhlasuje výzvy podobné Horizontu 
2020. Projekty majú podobné rozpočty a podobné pravidlá ako H2020 a financuje ich Európska komisia, 
zapojiť sa však do nich môžu iba členovia tejto inštitúcie, preto je grantová úspešnosť niekoľkonásobne 
vyššia. 
Aktuálne projektové nápady sú po jednotlivých sekciách dostupné na tomto linku. Vedci si môžu zvoliť tému, 
ktorá ich zaujme a osloviť partnera, ktorý je pri danej téme v prezentácii uvedený. Témy nie sú chemické, ale 
interdisciplinarita je vysoko podporovaná. Uzávierka, do ktorej sa musia vytvoriť projektové konzorciá 
a vypracovať krátky koncept projektov, bola predĺžená do 8.4.2019. Kontaktnou osobou v tejto oblasti pre 
STU v Bratislave je Ing. Lucia Uhorskaiová, PhD. z Projektového strediska STU (rektorát). 

 

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://pbs.twimg.com/media/Deg6vCiUwAAixBG.jpg. 

 VÝZVA NADÁCIE ESET 
 

Nadácia ESET vyhlásila výzvu „Podpora 
vedy a výskumu“, ktorej cieľom je 
podporovať popularizačné aktivity v 
oblasti vedy a výskumu na území 
Slovenskej republiky. O grant vo výške 
do 5000 eur sa môžu uchádzať o.i. 
verejné vysoké školy, pričom projekt sa 
musí realizovať medzi 30.4. 
a 30.11.2019 a spolufinancovanie musí 
byť zabezpečené vo výške aspoň 10 %. 
Uzávierka programu je 15.4.2019 viac 
informácií aj jednoduchý online 
formulár žiadosti nájdete na tomto 
linku. 
Prosíme žiadateľov, aby elektronickú 
verziu svojho projektu preposlali 
Projektovému stredisku FCHPT. 
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