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SEMINÁR O H2020: MSCA INDIVIDUAL FELLOWSHIPS NA REKTORÁTE STU 
  

Kancelária národných kontaktných bodov Horizontu 2020 organizuje vo štvrtok 23. mája 2019 o 9:00 na 
Rektoráte STU (miestnosť č. A 2121) seminár MSCA Individual Fellowship. Účastníci seminára budú mať 
jedinečnú príležitosť priamej interakcie s úspešnými riešiteľmi projektov MSCA IF, hodnotiteľom a Národným 
kontaktným bodom. 
Viac informácií o akcii, program a možnosť registrácie nájdete na tomto linku. 
Pripomíname, že tento rok má program MSCA IF uzávierku 11.9.2019 o 17:00. Viac informácií sme 
publikovali v Newslettri 17/2019. 

 

WORKSHOP O H2020: FAKTORY ÚSPECHU VÝZIEV WIDENING 
 

V pondelok 20. mája 2019 sa na Žilinskej univerzite uskutoční workshop o úspešnom podávaní výziev H2020, 
podprogramu Spreading Excellence and Widening Participation. Workshop sa bude zaoberať najmä výzvami 
ERA Chairs, Teaming a COST. Program zahrňuje vystúpenia úspešných riešiteľov uvedených projektov 
a zahraničných reprezentantov grantových organizácií. 
Prihlásiť sa možno na tejto webstránke, kde zároveň nájdete viac informácií o podujatí a presnú 
lokalitu miesta konania. 

 

FULBRIGHTOVO ŠTIPENDIUM NA VÝSKUM A PREDNÁŠANIE 
 

Uzávierka tohtoročnej výzvy renomovaného programu Fulbright Scholar Program – Fulbrightovo štipendium 
na výskum a prednášanie – bude v pondelok 14. októbra 2019. Tento program umožňuje vybraným 
uchádzačom absolvovať plne hradený 3- až 6-mesačný pobyt spojený s výskumom alebo prednášaním na 
ľubovoľnej univerzite v Spojených štátoch amerických. Podmienkou zapojenia sa do výzvy je ukončené PhD. 
štúdium, výborná znalosť anglického jazyka (certifikát sa nepožaduje), overiteľné výsledky 
výskumnej/prednáškovej činnosti, slovenské občianstvo, trvalý pobyt v SR a pozývajúci list z hosťovskej 
inštitúcie v USA. Súčasťou elektronickej prihlášky musia byť aj 3 odporúčacie listy a krátky projekt (max. 5 
strán, max. 3500 slov). 
Viac informácií nájdete na tomto linku. 
 

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://www.cartoonstock.com/cartoonview.asp?catref=tmcn3480. 

 VÝSLEDKY VÝZIEV APVV 
 

Agentúra na podporu výskumu 
a vývoja už zverejnila výsledky 
hodnotenia projektov všeobecnej 
výzvy 2018 vo všetkých radách. 
FCHPT podala v predmetnej výzve 
celkom 32 projektov (20 ako hlavný 
riešiteľ a 12 ako spoluriešiteľ), 
pričom získala 12 projektov (6 ako 
hlavný riešiteľ a 6 ako 
spoluriešiteľ), čo predstavuje 
úspešnosť 38 %. Úspešnosť sa líši 
v závislosti od jednotlivých rád. 
Priemerná úspešnosť žiadateľov zo 
všetkých inštitúcií na Slovensku 
bola 29 %. 
Zoznam všetkých financovaných 
projektov je zverejnený na tejto 
stránke. 
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