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NOVÁ VÝZVA COST 
  

Najbližšia uzávierka predkladania projektov COST je 5.9.2019 o 12:00. Ide o networkingové projekty v 
akejkoľvek oblasti vedy, ktoré nefinancujú samotný výskum, ale s ním súvisiace letné školy, tréningy, 
semináre, workshopy a pod. V prípade projektov COST ide o výbornú možnosť sieťovania s významnými 
európskymi univerzitami, ktorá napokon často vyústi do podávania nových projektov v iných výzvach (napr. 
H2020 a pod.). Projektové konzorcium COST musí mať členov minimálne zo 7 štátov, z ktorých aspoň 
polovica musí byť z tzv. inkluzívnych štátov (vrátane SR). Podávanie projektov je relatívne jednoduché a 
ohraničené rozsahom 15 strán. Rozpočet projektov je v približnej výške 129-tisíc eur ročne a projekty 
štandardne trvajú 4 roky. 
Viac informácií nájdete na tejto stránke. 
Druhou možnosťou je zapojenie sa do už prebiehajúceho projektu COST. Viac informácií o postupe nájdete 
tu a zoznam projektu je tu. Ak sú projekty COST pre vás neznáme, informujte sa o ich výhodách na 
Projektovom stredisku FCHPT alebo u niektorého z aktívnych riešiteľov na fakulte. 

 

FELLOWSHIP V CERN-E 
  

Ženevský CERN má aj tento rok otvorené výzvy na 6- až 36-mesačný výskumný fellowship v rôznych 
oblastiach vied (t.j. nielen fyzika), vrátane IT a inžinierstva. V závislosti od typu programu sa o fellowship 
môžu uchádzať mladí alebo stredne skúsení výskumníci najviac 10 rokov od získania inžinierskeho (alebo 
ekvivalentného) titulu. Uzávierka prihlášok je 2.9.2019. Viac informácií o fellowshipe vrátane kvalifikačných 
kritérií a finančných podmienok programu nájdete na tomto linku. 
 

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

Prameň: https://i.pinimg.com/originals/0b/72/97/0b72973bf9445257922281259f4e97f3.jpg. 

 SEMINÁR TWINNING 
 

Centrum vedecko-technických 
informácií v spolupráci s Tech-
nologickým centrom AV ČR 
organizuje 19.6.2019 v Prahe 
bezplatný seminár k projektom 
H2020 – Twinning. Zámerom 
podujatia je oboznámiť účastní-
kov so zásadami prípravy 
jednotlivých častí projektového 
návrhu, s finančnými špecifika-
mi a nevyhnutnými stratégiami, 
ktoré musia byť v návrhu 
uvedené. Predstavia sa tiež 
štatistické výstupy predošlých 
výziev, pohľad hodnotiteľov 
(najčastejšie chyby), priebeh  
hodnotiaceho procesu a skú-
senosti s implementáciou nie-
ktorých nových projektov. Oča-
káva sa, že posledná výzva 
Twinning v rámci H2020 sa vy-
hlási v júli 2019 s uzávierkou 
v polovici novembra 2019. 
Viac informácií vrátane 
programu a možnosť prihlásiť sa 
nájdete na tejto stránke. 
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