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VYBRANÉ GRANTOVÉ VÝZVY V NAJBLIŽŠOM OBDOBÍ 
  

Ponúkame aktuálny prehľad vybraných grantových výziev v najbližšom období: 

Termín Výzva Link V newslettri 

29.8.2019 ERC Advanced Grants European Research Council 
Prestížne granty pre skúsených výskumníkov v ľubovoľnej oblasti vedy s rozpočtom do 2,5 mil. 
eur na 5 rokov + 1 mil. eur na prístroje. 

TU  

11.9.2019 Marie Sklodowska Curie Individual Fellowship H2020 
Individuálne výskumné štipendiá v ľubovoľnom členskom alebo pridruženom štáte EÚ. Žiadosť 
podáva vedec v mene univerzity, na ktorej sa uchádza o pôsobenie (nie v mene tej, na ktorej 
pôsobí). 

TU 17/2019 

16.9.2019 Excelentné tvorivé tímy STU Interná výzva STU 
Tímy pozostávajúce min. zo 4 vedcov, jeden z nich musí byť do 35 rokov. Prísne kritériá na 
vedeckú činnosť. Financovanie na 2 roky. 

TU 24/2019 

30.9.2019 MVP 2019 APVV 
Grant na refundáciu nákladov 3000-5000 eur pre mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov, 
ktorí vedú 1 alebo sú členmi 2 projektov APVV. 

TU 23/2019 

1.10.2019 Visegrad Grants International Visegrad Fund 
Priemerný rozpočet 20000 eur, trvanie do 18 mesiacov, spoluúčasť 0 %, aspoň 2 ďalší partneri 
z V4. 

TU 18/2018 

15.10.2019 Projektové žiadosti Akcia Rakúsko-Slovensko 
Cielená projektová podpora – doktoráty pod dvojitým vedením, letné jazykové kurzy, spoločné 
tréningy (max. 36 mesiacov, max. 60-tisíc eur) alebo Podpora akcie pre iniciatívne projekty 
(max. 12 mesiacov, max. 6-tisíc eur). 

TU 30/2018 

14.11.2019 * Twinning H2020 
Partnerstvo na zlepšovanie kvality výskumu s univerzitami zo „starých“ členských štátov EÚ. 
Rozpočet 0,9 mil. eur. 

  

14.11.2019 * ERA Chairs H2020 
Vytvorenie excelentného tímu vedeného uznávaným akademikom vybraným na základe 
medzinárodného výberového konania. 

  

* Výzva bude oficiálne vyhlásená až 24.7.2019. 
 

H2020: PREZENTÁCIE Z NEDÁVNYCH SEMINÁROV CVTI 
  

Na internetovej stránke Centra vedecko-technických informácií SR boli zverejnené prezentácie z nedávnych 
seminárov, ktoré sa týkali finančných pravidiel H2020 (s akcentom na personálne náklady), auditu a výzvy 
Twinning, ktorá bude čoskoro vyhlásená. 
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 FELLOWSHIP PRE DOCENTOV 
A ODBORNÝCH ASISTENTOV 

V IZRAELI 
 

Weizmannov inštitút v Izraeli otvoril aj tento 
rok svoj Visiting Faculty Program. V rámci neho 
môžu odborní asistenti a docenti z ľubovoľnej 
krajiny sveta stráviť 1-3 mesiace na výskumnom 
fellowshipe na uvedenom inštitúte. Inštitút sa 
zaoberá rôznymi oblasťami vedy vrátane 
biochémie, chémie či nanotechnológií 
Uzávierka programu je 30.9.2019. Podmienkou 
prihlásenia sa je získanie pozývacieho listu od 
vedeckého pracovníka inštitútu. 
Viac informácií nájdete na tomto linku. 
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