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VÝZVA NÁRODNÉHO ŠTIPENDIJNÉHO PROGRAMU 
  

Bola otvorená druhá tohtoročná výzva Národného štipendijného programu Slovenskej republiky 
s uzávierkou na podávanie on-line žiadostí do 31.10.2019 o 16:00. Bližšie informácie nájdete na tomto linku. 
Národný štipendijný program SR umožňuje podať žiadosť o štipendiá a cestovné granty pre študentov, 
doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov slovenských vysokých škôl, 
pracovísk SAV a iných externých vzdelávacích inštitúcií. Pre plánovanie štipendijného pobytu pre študentov 
v najbližšej uzávierke programu platí nástup medzi 1.2.2020 a 1.4.2020 a ukončenie pobytu do 31.8.2020. 
Pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov platí nástup medzi 1.2.2020 a 31.8.2020 
a ukončenie pobytu do 30.11.2020. Štipendium je určené na pokrytie životných nákladov počas študijného, 
resp. výskumného pobytu na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku. 
Doteraz stanovené a schválené výšky štipendií do vybraných krajín sú zverejnené tu. Súčasne so žiadosťou o 
štipendium v rámci NŠP sa je možné uchádzať aj o cestovný grant na pokrytie cestovného (resp. jeho časti) 
v súvislosti s plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom žiadateľov v zahraničí.  
Pripomíname, že Národný štipendijný program má aj podprogram, vďaka ktorému sa môžu o štipendijný 
pobyt na Slovensku uchádzať žiadatelia zo zahraničia. V prípade, že máte zahraničných partnerov, ktorých by 
táto možnosť mohla zaujať alebo ak Vás niekto zo zahraničia v tejto veci kontaktuje, viac informácií nájdete 
na tomto linku. 
 

ŠTÚDIA O FAKTOROCH ÚSPECHU PODÁVANIA PROJEKTOV H2020 
  

Výskumníci z Univerzity v Utrechte a z Rakúska zverejnili zaujímavú štúdiu o faktoroch úspechu projektov 
H2020. Ich závery poukazujú na to, že šance na úspech projektu sa zvyšujú s (1) rastúcim počtom partnerov 
z tzv. „starých“ členských štátov, (2) skúsenosťami koordinátora z predchádzajúcich projektov H2020 a s 
(3) rastúcim počtom univerzít z top miest svetových rebríčkov. V súlade s celkovou orientáciou programu 
H2020, konzorciá pozostávajúce iba z univerzít majú oveľa nižšiu šancu na úspech ako konzorciá s účasťou aj 
podnikateľského sektora. 
 

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

Prameň: https://claesjohnsonmathscience.files.wordpress.com/ 
2011/12/lars0896.gif. 

 AKTUÁLNE PODUJATIA K PROJEKTOVÝM 
VÝZVAM H2020 

 

Program Horizont 2020 má pred sebou posledný 
rok výziev. V tejto súvislosti sa budú ešte konať 
desiatky podujatí, vrátane rôznych brokerage 
eventov či seminárov. V Bratislave sa 12.-
13.11.2019 bude konať brokerage event venovaný 
podprogramu „Societal Challenges“. Napriek tomu, 
že ide predovšetkým o spoločensko-vednú oblasť, 
pripomíname, že získať projekt Horizont 2020 bez 
multidisciplinárnej účasti je prakticky nemožné. 
Mnohé výzvy sú preto viac ako stvorené pre účasť 
chemikov, IT odborníkov či chemických inžinierov 
a zaoberajú sa digitalizáciou, migráciou alebo 
inováciami. Informácie nájdete tu a zoznam výziev 
v oblasti tu. 
Zoznam všetkých pripravovaných podujatí po 
Európe nájdete na tomto linku. 
Všetky aktuálne a budúce výzvy na podávanie 
projektov v rámci Horizontu 2020 sú dostupné na 
tejto stránke s jednoduchou možnosťou 
vyhľadávania. 
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