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H2020: WEBINÁR KU GREEN DEAL CALL 
 

Ako sme Vás informovali v predchádzajúcom Newslettri, v septembri 2020 budú zverejnené témy do 
poslednej tematicky zameranej výzvy programu Horizont 2020 s názvom „Green Deal Call“, ktorá môže 
zaujímať vedcov aj z našej fakulty. 
Národná kancelária Horizontu 2020 k tejto téme organizuje informačný webinár, a to v pondelok 5.10.2020. 
Cieľom webinára bude predstaviť témy a špecifiká výzvy, ktorá má prispieť ku konkrétnym riešeniam hlavných 
priorít Európskej zelenej dohody s rozpočtom jednej miliardy eur. Výzva bude podporovať : 

 pilotné aplikácie, demonštračné projekty a inovatívne produkty, 

 inovácie pre lepšie riadenie ekologického a digitálneho prechodu, 

 sociálne inovácie a inovácie hodnotového reťazca. 
Viac informácií a možnosť zaregistrovať sa nájdete na tomto linku. 
V stredu 7.10.2020 sa následne uskutoční aj online burza partnerov. Viac informácií bude po ich zverejnení 
dostupných tu. 
 

VÝZVA CERIC-ERIC NA PRÍSTUP K VEDECKÝM PRÍSTROJOM 
 

Konzorcium stredoeurópskych výskumných infraštruktúr CERIC-ERIC vyhlásilo výzvu na podávanie návrhov na 
koordinovaný prístup k viac ako 50 prístrojom a podporným laboratóriám pre výskum v oblastiach materiálov, 
biomateriálov a nanotechnológií. Termín na predkladanie návrhov je štvrtok 1.10.2020 o 17:00. Viac 
informácií a výzve a samotnú žiadosť nájdete tu. 
Prístroje zahŕňajú NMR, spektrometre, mikroskopy, difraktometre a pod. Kompletný zoznam laboratórií 
a prístrojov je dostupný na tomto linku. 
 

ŠTIPENDIÁ A PROJEKTY 
AKCIE RAKÚSKO-SLOVENSKO 

 

Akcia Rakúsko-Slovensko má aj napriek 
prebiehajúcej pandémii najbližšiu uzávierku 
plánovanú už na 15.10.2020. 
V oblasti projektov možno žiadať o grant na 
podporu slovensko-rakúskych školení, doktorátov 
pod dvojitým vedením alebo inej aktivity 
podporujúcej slovensko-rakúsku vedeckú 
spoluprácu. Viac informácií nájdete tu. 
V oblasti štipendií sa ponúkajú nasledovné 
možnosti: 

 Výskumné pobyty doktorandov na 3-6 mesiacov 
(€1050/mesiac). 

 Výskumné pobyty excelentných 
postdoktorandov na 3-6 mesiacov 
(€1400/mesiac). 

 Pobyty diplomantov v súvislosti s prípravou 
magisterskej/inžinierskej diplomovej práce na 1-
3 mesiace (€800/mesiac). 

SAIA zároveň prepláca cestovné výdavky do 
Rakúska. Vedný, resp. študijný odbor uchádzačov 
je neobmedzený. 
Viac informácií nájdete tu. 
 

 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
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