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NOVÁ VÝZVA EURÓPSKEJ VESMÍRNEJ AGENTÚRY 
  

Európska vesmírna agentúra (ESA) a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
vyhlásili 5. výzvu na podávanie návrhov projektov s uzávierkou 12.12.2019 o 13:00. Návrhy sa môžu podávať 
v piatich oblastiach: 

 Hardvér – vývoj technológií, napr. letový hardvér, satelity, senzory...  
(Technology Readiness Level min. 3 → min. 5) 

 Výskum a vývoj – základný výskum vedúci k novému hardvéru alebo softvéru.  
(Technology Readiness Level min. 2 → 3/4) 

 Vesmírne aplikácie – využitie už existujúcej infraštruktúry ESA. 
(Technology Readiness Level min. 4 → ?) 

 Prípravné aktivity – prieskumy trhu, štúdie uskutočniteľnosti... 

 Informačné a vzdelávacie aktivity – univerzitné predmety v oblasti vesmírnej technológie. 
Zapojiť do výzvy sa môžu iba slovenské firmy a výskumné inštitúcie. Rozpočet projektu závisí od konkrétnej 
oblasti. Viac informácií o postupe nájdete na stránke Slovenského portálu pre vesmír, a to aj vo forme 
prezentácií z minulých informačných dní. 

 

KARIÉRNY DEŇ PRE DOKTORANDOV A MLADÝCH VEDCOV NA STU 
  

EURAXESS Slovensko (SAIA, n. o.) a Slovenská technická univerzita v Bratislave Vás pozývajú na podujatie 
Naštartuj svoju kariéru vo výskume, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 10.10.2019 v Aule Dionýza Ilkoviča na 
STU. 
Cieľom podujatia je podporiť doktorandov a mladých výskumníkov v úspešnom rozbehu kariéry vo výskume. 
Hlavnou témou bude, kde hľadať kariérne príležitosti a na čo myslieť pri plánovaní vlastného kariérneho 
rozvoja. Keďže je čoraz dôležitejšou súčasťou kariéry vo výskume medzinárodná mobilita, predstavené budú 
aj rôzne schémy a programy na jej podporu a budú ponúknuté praktické rady a tipy, ako zostaviť kvalitnú 
žiadosť o štipendium na zahraničný výskumný pobyt.   
Program a možnosť prihlásiť sa nájdete na tomto linku. 
 

ÚSMEV NA PONDELOK 
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 INFORMAČNÝ DEŇ 
ERASMUS+ 

 

V utorok 12.11.2019 sa v hoteli 
Mercure na Žabotovej ulici 
uskutoční Národný informačný 
deň Erasmus+ pre vysoké školy so 
zameraním na iniciatívu Európske 
univerzity. 
Podujatie sa bude venovať 
centralizovaným akciám Erasmus+, 
ako sú Spoločné magisterské 
študijné programy Erasmus 
Mundus, Budovanie kapacít vo 
vysokoškolskom vzdelávaní, Jean 
Monnet, Znalostné aliancie alebo 
Európske univerzity, ako aj 
decentralizovanej akcii programu 
Erasmus+ Strategické partnerstvá. 
Viac informácií, program 
a prihlášku nájdete na tomto linku. 
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