
NEWSLETTER PROJEKTOVÉHO STREDISKA FCHPT STU 
Ročník IV          číslo 36          9. 9. 2019 

 
Ing. Martin Grančay, PhD.  martin.grancay@stuba.sk +421-905-960490 NB, blok B, 237 
Ing. Jana Závacká, PhD. jana.zavacka@stuba.sk +421-918-674130 NB, blok B, 238 
Ing. Silvia Karatini silvia.karatini@stuba.sk  +421-905-559413 NB, blok B, 236 

   

INFORMAČNÝ DEŇ O MOŽNOSTI PARTICIPOVAŤ NA PROJEKTOCH FINANCOVANÝCH 
EURÓPSKOU VÝSKUMNOU AGENTÚROU 

  

Dňa 19.9.2019 od 9:00 sa v budove Centra vedecko-technických informácií SR na Patrónke uskutoční 
seminár PECS 5th Call Briefing Day, na ktorom experti Európskej vesmírnej agentúry (ESA) detailne 
predstavia podmienky podávania projektov v rámci 5. PECS výzvy s možnosťou individuálnych konzultácií 
možných projektových zámerov s expertmi ESA. Dobrý prehľad tohto programu vrátane predchádzajúcich 
výziev nájdete tu. 
Viac informácií o podujatí vrátane možnosti prihlásenia sa nájdete na tomto linku. Prihlásiť sa je nutné do 
12.9.2019. 

 

ŠTIPENDIUM MEXICKEJ VLÁDY NA ROK 2020 
  

Mexická vláda aj tento rok vyhlásila pravidelnú výzvu umožňujúcu cudzincom uchádzať sa o štipendium na 
mexickej univerzite. Pre doktorandov, postdoktorandov a vedeckých pracovníkov je vhodný program na 1- až 
12-mesačný výskumný pobyt v ľubovoľnej oblasti vedy. Žiadosti sa podávajú elektronicky a na SAIA. 
Španielsky jazyk je nutnosť. 
Viac informácií nájdete na tomto linku. 
 

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

Prameň: https://s3.amazonaws.com/lowres.cartoonstock.com/travel-tourism-beach-
vacation-holiday-teacher-term_time-jwhn494_low.jpg 

 H2020: INFORMAČNÝ DEŇ 
O EUROPEAN INNOVATION 

COUNCIL PILOT 
 

Centrum vedecko-technických 
informácií SR organizuje vo svojich 
priestoroch na Patrónke 25.9.2019 od 
9:00 informačný deň, ktorý predstaví 
pilotnú iniciatívu Európskej komisie 
podporujúcu celý inovačný cyklus od 
výskumu až po komercializáciu 
inovácie – Enhanced European 
Innovation Council Pilot. 

 V prvej časti bude 
predstavená iniciatíva EIC 
Pathfinder vhodná najmä pre 
univerzity a iné inštitúcie 
realizujúce výskum. 

 Druhá časť bude venovaná 
firmám, keďže jej cieľom bude 
oboznámiť účastníkov s 
iniciatívou EIC Accelerator 
(bývalý SME Instrument). 
Informačný deň uzavrie 
prednáška o aktuálnych 
otázkach duševného 
vlastníctva a ochrany 
osobných údajov v projektoch 
H2020. 

Viac informácií a možnosť prihlásiť sa 
nájdete na tomto linku. 
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