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WEBINÁR O INDIVIDUÁLNYCH ŠTIPENDIÁCH MSCA 
 

Národná kancelária Horizontu 2020 organizuje vo štvrtok 18. júna 2020 webinár v rámci schémy MSCA 
Individual Fellowship 2020. Webinár bude prebiehať online pomocou platformy Webex. 
Cieľom seminára je poskytnúť informácie pre záujemcov o podávanie projektov v rámci schémy IF MSCA v 
roku 2020. Rozpočet pre MSCA v programe Horizont 2020 sa stále zvyšuje a v tejto výzve predstavuje 328 
miliónov EUR. Účastníci budú mať možnosť interakcie  s úspešným riešiteľmi projektov MSCA IF, slovenským 
hodnotiteľom a Národným kontaktným bodom pre MSCA. Viac informácií o schéme sme publikovali 
v Newslettri 17/2020. 
Viac informácií a možnosť prihlásiť sa na webinár nájdete na tomto linku. 
 

APVV PRIPRAVUJE NOVÚ VÝZVU V SÚVISLOSTI S COVID-19 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja plánuje do 2 týždňov vyhlásiť novú verejnú výzvu na podávanie 
žiadostí v rámci programu boja proti koronavírusu schváleného Vládou SR. 
Cieľom výzvy bude stimulácia výskumu a vývoja zameraného na prekonanie pandémie COVID-19 a na 
minimalizáciu jej dopadov na spoločnosť, či už v súčasnosti alebo po odznení pandémie prostredníctvom 
podpory výskumu. 
Hlavným zámerom výzvy bude podporenie výskumu a vývoja zameraného, resp. súvisiaceho s COVID-19 a s 
tým súvisiace prípadné podporenie zariadení́ na testovanie produktov súvisiacich s touto nákazou. Patriť sem 
môže výskum a vývoj zameraný na relevantné lieky (vrátane vakcín) a liečby, ich medziprodukty, účinné 
farmaceutické́ zložky a suroviny; zdravotnícke pomôcky, nemocničné ́ a zdravotnícke vybavenie (vrátane 
pľúcnych ventilátorov a ochranných odevov a vybavenia, ako aj diagnostických nástrojov) a potrebné 
suroviny; dezinfekčné prostriedky, ich medziprodukty a chemické́ suroviny potrebné na ich výrobu a nástroje 
na zber a spracovanie údajov. Výzva bude zameraná aj na posilnenie verejno-zdravotníckeho systému 
pripravenosti a rýchlej odozvy Slovenskej republiky na biologické (pandémia COVID-19) ohrozenia verejného 
zdravia so zameraním aj na epidemiologické postupy (dizajn a implementácia epidemiologických štúdií, 
napríklad reprezentatívne sérologické prehľady) a surveillance infekčných ochorení. 
O podmienkach výzvy vás hneď po jej zverejnení budeme informovať. 
 

SEMINÁR PRE 
DOKTORANDOV: KARIÉRA VO 

VEREJNOM SEKTORE 
 

V piatok 12. júna 2020 o 10:00 sa 
uskutoční webinár Kariéra vo 
verejnom sektore venovaný 
príležitostiam, ktoré ponúka 
výskumníkom a výskumníčkam práca v 
analytických jednotkách inštitúcií vo 
verejnom sektore. 
Program podujatia a možnosť prihlásiť 
sa nájdete na tomto linku. 
 
 

NOVÝ RIADITEĽ APVV 
 

Novým riaditeľom Agentúry na 
podporu výskumu a vývoja sa od 
1.6.2020 stal JUDr. Stanislav Mydlo, 
ktorý vo funkcii nahradí Ing. Andreja 
Rusnáka, PhD. 

 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
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