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H2020: MARIE SKLODOWSKA CURIE ACTIONS – INDIVIDUAL FELLOWSHIPS 
 

Európska komisia zverejnila tohtoročnú výzvu na podávanie žiadostí o individuálne výskumné štipendiá 
v rámci programu Marie Sklodowska Curie. Štipendiá pokryjú dĺžku výskumného pobytu 12-24 mesiacov 
(v niektorých prípadoch do 36 mesiacov). Štandardné štipendiá sú určené pre výskumníkov na vycestovanie 
do iného štátu Európskej únie s cieľom získania medzinárodných výskumných skúseností a kontaktov. 
Existujú aj špeciálne panely pre znovu-integráciu domácich výskumníkov vracajúcich sa zo zahraničia, resp. 
výskumníkov, ktorí prerušili svoju vedeckú kariéru. 
Otvorilo sa nasledovných 5 podprogramov: 

1. Standard European Fellowship: určený výskumníkom prichádzajúcim do niektorého z členských 
štátov EÚ alebo pridruženej krajiny z akejkoľvek krajiny; 

2. Reintegration Panel of the European Fellowships: podpora výskumníkov, ktorí sa vracajú na 
dlhodobú výskumnú pozíciu do Európy; 

3. Career Restart Panel of the European Fellowships: podpora výskumníkov, ktorí prerušili výskumnú 
kariéru (napr. z dôvodu rodičovskej dovolenky) a neboli aktívni minimálne 12 mesiacov pred dňom 
uzávierky pre podávanie žiadostí; 

4. Society and Enterprise Panel of the European Fellowships: podpora výskumníkov mimo 
akademického prostredia; 

5. Global Fellowship: zahŕňa dočasné vyslanie do krajiny mimo EÚ a pridružených krajín a povinné 12-
mesačné hosťovanie v Európe po návrate. 

Uzávierka pre všetky podprogramy je 9.9.2020 o 17:00 a miera financovania projektov je 100 %. Mesačná 
výška štipendia je 4880 eur, pričom každý štát Európskej únie má určený korekčný koeficient (napr. SR 
80,4 %, Francúzsko 115.7 % a pod.). Zároveň má štipendista mesačný rozpočet 600 eur na cestovné výdavky 
a 500 eur na rodinné výdavky (ak v krajine žije so svojou manželkou/manželom).  
Dĺžka projektovej žiadosti je obmedzená na 10 strán. 
Viac informácií nájdete priamo na stránke výzvy. Od roku 2018 sa zvýšila šanca na udelenie štipendia, 
nakoľko projekty, v ktorých žiadateľské organizácie pochádzajú z tzv. vedecky slabších krajín (vrátane SR) 
majú vyššiu kvótu prostredníctvom novej výzvy Widening Fellowship, do ktorej sú takéto projekty zaradené 
automaticky. 
Projektové stredisko vám rado poradí a pomôže pri príprave vášho projektu. 
 

VÝSLEDKY HODNOTENIA  
ZÁVEREČNÝCH SPRÁV VEGA 

 

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 
zverejnila v on-line systéme e-VEGA hodnotenie 
projektov VEGA skončených v roku 2019. Ak bol 
projekt vyhodnotený, že „nesplnil ciele“, príp. ak 
vedúci projektu vôbec nedoručil záverečnú správu, 
obmedzenie na predloženie novej žiadosti sú 
2 roky. 
 

EXCELENTNÉ TÍMY MLADÝCH STU: 
PODPISY 

 

Vzhľadom na pretrvávajúcu výnimočnú situáciu 
ohľadom koronavírusu budú podľa informácie 
z rektorátu pri projektoch excelentných tímov 
mladých STU namiesto originálov akceptované aj 
skeny podpisov riešiteľov, resp. vedúcich 
pracovníkov. 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

  
Prameň: https://www.elisteincartoons.com/taxonomy/term/14. 
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