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EIT RAW MATERIALS: NOVÁ VÝZVA 
  

EIT Raw Materials, organizácia financovaná Európskym inštitútom pre inovácie a technológie, vyhlásila výzvu 
na podávanie nových projektov, tzv. výzvu KAVA7. Základné informácie o výzve: 
 

Žiadateľ o projekt: Môže ním byť iba člen EIT Raw Materials (STU ním je). 

Partner: Časť partnerov musí byť členom EIT Raw Materials, druhá časť nemusí. 
Minimum sú traja partneri, ktorí sú členovia EIT Raw Materials z min. 2 štátov. 

Dĺžka trvania: Projekty trvajú 1-4 roky. 

Tematické oblasti: Všetky projekty musia spadať do jednej z dolu uvedených oblastí. Vedecký odbor však 
stanovený nie je a interdisciplinarita sa podporuje, preto je možné do projektov 
zapojiť chemikov, chemických inžinierov, automatizérov a pod.: 
1. Prieskum a zhodnotenie zdrojov nerastných surovín. 
2. Ťažba v náročných podmienkach. 
3. Zvýšená efektivita používania zdrojov v minerálnych a metalurgických procesoch. 
4. Nahraditeľnosť kritických a toxických materiálov vo výrobkoch. 
5. Recyklácia a optimalizácia materiálového reťazca výrobkov po skončení životnosti. 
6. Návrh výrobkov a služieb pre okružnú ekonomiku. 

Typy projektov: KAVA Upscaling: Projekty zamerané na vývoj existujúcich technológií v oblasti 
nerastných surovín z technologickej úrovne TRL5 na minimálne TRL7 tak, aby mohli 
byť uvedené na trh do 3 rokov po ukončení projektu. Spolufinancovanie je 30%. 
KAVA Education: Projekty zamerané na zriadenie nových vzdelávacích programov 
v oblasti nerastných surovín (doktorandské štúdium, inžiniersky stupeň, celoživotné 
vzdelávanie, vzdelávanie širšej verejnosti). Spolufinancovanie je 0%. 
KAVA Regional Innovation Scheme: Projekty zamerané na podporu výskumu 
a vzdelávania v oblasti nerastných surovín v strednej a východnej Európe, v Pobaltí 
a v južnom stredomorskom regióne. Aktivity sa majú zameriavať najmä na študentské 
a učiteľské mobility, tvorbu kapacít vo vymedzených regiónoch, networkingové 
podujatia, transfer technológií a pod. Spolufinancovanie je 0%. 

Uzávierka: Projekt musí byť registrovaný v systéme do 17.1.2020 (13:00). 
Plná verzia projektu musí byť do systému nahratá do 28.2.2020 (13:00). 

Rozpočet: Nie je presne stanovený, ide o projekty za rádovo státisíce eur. Education a RIS 
projekty zväčša neprekračujú celkovú sumu 300-tisíc eur, je to však možné. 

 

Všetky dôležité informácie o podávaní projektov v rámci danej výzvy nájdete na tomto linku. Zdôrazňujeme, 
že o projekty sa môžu uchádzať iba členovia EIT Raw Materials, medzi ktorými STU figuruje! Úspešnosť 
podávania projektov sa pohybuje na úrovni 30%. 
Koncom novembra plánuje rektorát k tejto výzve zorganizovať seminár, o ktorom vás budeme informovať. 
 

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
 Prameň: https://i.pinimg.com/736x/54/50/4f/54504f9d3cc56237 
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 KONTROLA ZOSTATKOV PROJEKTOV 
 

Nakoľko sa blíži uzávierka rôznych ročných 
a záverečných správ a je nevyhnutné venovať 
zvýšenú pozornosť čerpaniu finančných prostriedkov 
z grantov, pripomíname správny postup kontroly 
zostatku: 

 MAGION: Zostatok a čerpanie v Magione sú vždy 
aktuálne, obráťte sa na panie sekretárky 
oddelení, príp. na nás, aby sme vám ho vytlačili.  

 AIS: Pre videnie aktuálneho zostatku treba použiť 
menu „UCw009 Prehľad čerpania rozpočtu podľa 
príjmov a výdajov (uhradené doklady)“. Správu 
ale VŽDY píšte podľa údajov z MAGION-u! 
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