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DVE ŠPECIÁLNE VÝZVY EIT DIGITAL A EIT MANUFACTURING 
SÚVISIACE S KORONAVÍRUSOM 

 

Európsky inovačný a technologický inštitút vyhlásil v rámci svojich dvoch platforiem krátke výzvy súvisiace 
s bojom proti koronavírusu: 

 EIT Digital vyhlásilo špeciálnu výzvu pod názvom Dátami proti COVID-19. Jej cieľom je podporiť 
inovačné aktivity, ktoré v období šiestich mesiacov do decembra 2020 prinesú na údajoch založené 
riešenie v boji proti koronavírusu. Špecifickou témou záujmu (ale nie výlučnou) v tejto výzve je 
vytvorenie tzv. „fyzických tokenov“ sledujúcich kontakty človeka, t.j. maličkých zariadení, ktoré 
prostredníctvom farby displeja budú nositeľa schopné varovať pred možnou nákazou koronavírusom 
spôsobenom blízkosťou nakazeného človeka. 
O projekt sa nemôže uchádzať samostatný žiadateľ, je nutné vytvoriť konzorcium, s čím ale v prípade 
dobrej projektovej idey vie pomôcť samotné EIT Digital. Rozpočet inovačných projektov sa štandardne 
pohybuje na úrovni do 500-tisíc eur, pričom spoluúčasť je minimálne vo výške 35 %. 
Viac informácií o výzve nájdete na tomto linku. 

 EIT Manufacturing vyhlásilo špeciálnu výzvu po názvom Aktivity reagujúce na pandémiu. Jej cieľom je 
vytvoriť a do decembra 2020 aj implementovať krátkodobé opatrenia reagujúce na pandémiou 
vyvolané problémy vo výrobe. 
O projekt sa musí uchádzať konzorcium pozostávajúce z minimálne 2 partnerov z dvoch štátov, kde 
aspoň jeden musí byť priemyselnou firmou. Rozpočet tohto typu projektov je do 300-tisíc eur, pričom 
spoluúčasť je minimálne vo výške 15 %. 
Viac informácií o výzve nájdete na tomto linku. 

Pred potenciálnym podaním projektu je spoluúčasť nutné prerokovať s p. prodekanom Polakovičom. 
Spoluúčasť je čiastočne možné vykázať aj prostredníctvom projektu na podobnú tému, ktorý sa na fakulte 
realizuje alebo v minulosti realizoval. 
Pri podávaní projektu je nutné spolupracovať s Projektovým centrom STU, kde je kontaktnou osobou Mgr. 
Erika Hlavatá, ktorá záujemcom poskytne všetky potrebné informácie. Vzhľadom na krátkosť výzvy je termín, 
dokedy je nutné kontaktovať Projektové centrum STU, 21.5.2020. 
 

PRIPOMIENKA: PRÉMIE 
LITERÁRNEHO FONDU 

ZA CITÁCIE 
 

Pripomíname záujemcom, že sa blíži 
uzávierka prémií Literárneho fondu za 
citácie, konkrétne: 
a) Prémie za trojročný vedecký ohlas. 
b) Prémie za výnimočný vedecký 

ohlas na jedno dielo. 
Návrhy môžu žiadatelia posielať 
priamo, avšak ku každému návrhu je 
potrebné doložiť podporné 
stanovisko. V prípade záujmu o 
podporu fakulty Vás prosíme predložiť 
návrhy do stredy 20.5.2020 na 
Projektové stredisko FCHPT Ing. Silvii 
Karatini. Viac informácií aj 
prihlasovacie dokumenty nájdete 
priamo na stránke Literárneho fondu. 

 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

  
Prameň: https://pbs.twimg.com/media/ES4-OwwXYAELV2M.jpg. 
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