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VEDECKÝ KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ I A IIA 
 

Slovenská akadémia vied vyhlásila svoju každoročnú výzvu na podávanie žiadostí o priznanie VKS I a VKS IIa. 
Vzhľadom na interný termín stanovený STU treba kompletné materiály v tlačenej a elektronickej podobe 
odovzdať do štvrtka 13.2.2020 na Projektovom stredisku FCHPT Ing. Silvii Karatini. 
Výzva SAV je k dispozícii na https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=sas-commission&folder_no=136. 
 

GRANTY MEDZINÁRODNÉHO VYŠEHRADSKÉHO FONDU V ROKU 2020 
 

Medzinárodný vyšehradský fond (MVF) bude mať aj v tomto roku tri uzávierky svojho hlavného grantového 
programu Visegrad Grants, a to 1. februára 2020, 1. júna 2020 a 1. októbra 2020. Pre vyšehradské granty sa 
vzťahujú nasledovné podmienky: 

 Projektové konzorcium pozostáva aspoň z 3 členov z 3 rôznych štátov V4. Odporúča sa účasť zo všetkých 
4 štátov. Výnimkou sú projekty bilaterálnej cezhraničnej spolupráce. 

 Projekt musí spadať do jednej zo siedmich hlavných oblastí. 

 Maximálne trvanie projektu je 18 mesiacov. 

 Financovanie zo strany MVF je 100 % s 15 % nepriamymi nákladmi. 
Popri Visegrad Grants budú v rovnakých dátumoch aj uzávierky Strategic Grants (tieto sa však orientujú 
najmä politické a sociálne otázky) a Visegrad+ Grants (rovnaké podmienky ako Visegrad Grants + partner zo 
Západného Balkánu alebo tzv. východného partnerstva). 
Viac informácií nájdete priamo na stránke MVF. 
 

LOTYŠSKO – ŠTIPENDIÁ VLÁDY LOTYŠSKEJ REPUBLIKY 
 

Vláda Lotyšskej republiky ponúka aj tento rok štipendiá pre vysokoškolských študentov, doktorandov, 
učiteľov a výskumníkov. Uchádzači sa môžu uchádzať o financie v nasledovných kategóriách: 

 Študijné pobyty pre VŠ študentov 1. a 2. stupňa a doktorandov na 10 – 11 mesiacov (štipendium 500 
resp. 670 €/mesiac). 

 Výskumné pobyty pre učiteľov VŠ a výskumníkov na max. 5 mesiacov (štipendium 30 €/deň a 300 € 
ubytovanie/mesiac). 

 Letné školy pre VŠ študentov 1. a 2. stupňa, doktorandov a učiteľov VŠ (štipendium 711 €/osobu počas 
trvania letnej školy). 

Výzva na podávanie žiadostí  je spustená od 1.2.2020 a uzávierka pre podávanie žiadostí je 1.4.2020. 
Viac informácií o týchto ponukách nájdete na tomto linku. 
 

HORIZONT 2020 
A SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 

 

V súvislosti s vystúpením Spojeného 
kráľovstva z Európskej únie 31.1.2020 sa 
často objavujú otázky týkajúce sa 
budúcnosti partnerstva s britskými 
inštitúciami v projektoch programu 
Horizont 2020. V súčasnosti sa nič nemení 
a všetky už zazmluvnené projekty by mali 
byť financované podľa plánu. Budúcnosť 
britskej účasti na novom rámcovom 
programe EÚ je otázkou pobrexitových 
rokovaní a rozhodnutia britskej vlády. 
Viac aktuálnych informácií k téme nájdete 
na tomto linku. 
 

 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 
Prameň: https://marketoonist.com/wp-

content/uploads/2018/02/150126.stagegate.jpg. 
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