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GRANTOVÝ PROGRAM LIFE: VÝZVA 2019 
  

Aj tento rok vyhlásila Európska komisia výzvy na podávanie projektov v rámci grantového programu LIFE. Ide 
o program pre oblasť životného prostredia a ochranu klímy so zameraním na nasledovné prioritné oblasti: 

 Podprogram Životné prostredie - zahŕňa prioritné oblasti: (a) životné prostredie a efektívne využívanie 
zdrojov, (b) príroda a biodiverzita, (c) správa a informovanie v oblasti životného prostredia, 

 Podprogram Ochrana klímy - zahŕňa prioritné oblasti: (a) zmierňovanie zmeny klímy, (b) adaptácia na 
zmenu klímy a (c) správa a informovanie v oblasti klímy. 

V každej oblasti je vopred stanovených niekoľko rámcových tém, vrátane prírody, vody, odpadov a pod. 
Dátum uzávierky projektov sa líši v závislosti od oblasti. V prípade podprogramu Životné prostredie treba do 
17.6., resp. 19.6. odovzdať krátky koncept projektu. V prípade podprogramu Ochrana klímy sa do 12.9. 
odovzdáva celý projekt. Detailné informácie sú k dispozícii na stránke výzvy. 
Oprávnenými žiadateľmi sú všetky právnické osoby so sídlom v členskom štáte Európskej únie, pričom je viac 
ako žiadúce koordinovať žiadosť s príslušným ministerstvom. Veľkosť projektu sa pohybuje v oblasti 1-5 
miliónov eur a ide o projekty s priemernou dĺžkou trvania 3-5 rokov. V rozpočte sú povolené de facto všetky 
typy nákladov. Projekty LIFE pokrývajú nanajvýš 55 % oprávnených výdavkov projektu. Ministerstvo 
životného prostredia Slovenskej republiky ako Národný orgán pre program LIFE v Slovenskej republike však 
poskytuje úspešným žiadateľom finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie projektov 
LIFE, a to za podmienky 5-percentného spolufinancovania žiadateľom. To znamená, že úspešné projekty sú 
financované z LIFE a štátneho rozpočtu SR do výšky 95 % oprávnených výdavkov. Viac informácií o 
mechanizme nájdete tu. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky uskutočnilo k daným výzvam 
v roku 2017 informačný deň, ktorého obsah je aj naďalej platný. Prezentácie z neho sú k dispozícii na 
stiahnutie na tejto stránke v sekcii „Výzva 2017“. Na Ministerstve životného prostredia pôsobí aj národný 
kontaktný bod pre program LIFE, ktorý vie zodpovedať všetky prípadné otázky. 
 

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

Prameň: https://i.pinimg.com/originals/8f/1b/0c/ 
8f1b0cd1debd3d094f8135ef0240168b.jpg. 

 OCENENIE ESET SCIENCE AWARD 
 

Nadácia ESET vyhlásila prvý ročník vedeckého 
ocenenia ESET Science Award, ktorého cieľom je 
vyjadriť uznanie špičkovým vedcom pôsobiacim na 
Slovensku. Ocenenie sa udelí v dvoch hlavných 
kategóriách: 

 Výnimočná osobnosť slovenskej vedy (cena 
100-tisíc eur). 

 Výnimočný mladý vedec do 35 rokov (cena 5-
tisíc eur). 

O víťazoch rozhodne medzinárodná porota zložená 
z členov, z ktorých niektorí majú Nobelovu cenu za 
chémiu. Posudzovanými kritériami sú: 

 autorstvo alebo spoluautorstvo významnej 
publikácie/publikácií,  

 citácie v uznávaných karentovaných časopisoch,  

 účasť na riešení významných medzinárodných 
výskumných projektov,  

 zviditeľnenie slovenskej vedy a výskumu v 
zahraničí,  

 prínos vedecko-výskumnej práce pre 
spoločnosť. 

Viac informácií nájdete na tomto linku. Uzávierka 
prihlášok je 30.4.2019. 

 

mailto:martin.grancay@stuba.sk
mailto:jana.zavacka@stuba.sk
mailto:silvia.karatini@stuba.sk
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals#inline-nav-1
http://www.minzp.sk/sluzby/moznosti-financovania-projektov/projekty-so-zahranicnou-pomocou/life-programovom-obdobi-2014-2020/vyzva-predkladanie-ziadosti-spolufinancovanie-projektov-life/
http://www.minzp.sk/sluzby/moznosti-financovania-projektov/projekty-so-zahranicnou-pomocou/life-programovom-obdobi-2014-2020/vyzvy-ek-ramci-programu-life/
https://www.esetscienceaward.sk/#terminy

