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PROJEKTY MLADÝCH: ODOVZDANIE AJ ELEKTRONICKY 
 

Ako sme vás už informovali, interná výzva Programu na podporu mladých výskumníkov má uzávierku 
15.2.2021 o 13:00. Nakoľko stále trvá pandemická situácia na Slovensku, projekty podľa informácie 
z rektorátu nie je nutné odovzdávať v tlačenej podobe, ale postačuje elektronicky na jana.zavacka@stuba.sk. 
Strany s podpismi však musia byť naskenované. Projekt preto odovzdajte vo verzii .docx (text) ako aj .pdf 
(sken). 
 

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 1.2.2021 a uzávierka pre podávanie žiadostí je 1.4.2021. 
Viac informácií nájdete priamo na stránke programu. 
 

VÝZVA EURÓPSKE UNIVERZITY A ÚČASŤ STU 
 

STU sa stala súčasťou konzorcia EUST, ktoré plánuje podať projekt v rámci výzvy Európskych univerzít. Tento 
navrhovaný projekt bude mať vedeckú aj pedagogickú časť. Viac informácií o detailoch aj o tom, ako sa do 
projektu zapojiť, sa dozviete na pripravovanom webinári, ktorý sa uskutoční 18.02.2021 o 13:30. K webináru 
sa môžete pripojiť na tomto linku. 
 
 

PROGRAM HORIZONT EURÓPA 
SPUSTENÝ 

 

Uplynulý týždeň spustilo portugalské 
predsedníctvo Rady Európskej únie program 
Horizont Európa, ktorý ma v programovom 
období 2021-2027 do vedy a výskumu 
investovať 100 miliárd eur. Program je založený 
na nasledovných pilieroch: 

 Excelentná veda 
o Európska veda pre výskum (ERC) 
o Akcie Marie Curie-Skłodowskej  
o Výskumné infraštruktúry 

 Globálne výzvy a konkurencieschopnosť 
európskeho priemyslu 

 Inovatívna Európa 
o Európska rada pre inováciu (EIC) 
o Európske inovačné ekosystémy 
o Európsky inovačný a technologický 

inštitút (EIT) 
+ Rozširovanie účasti a posilnenie 

Európskeho výskumného priestoru. 
Viac informácií a prehľadné zhrnutie celého 
programu v slovenčine nájdete na tomto linku. 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

Prameň: https://www.cartoonstock.com/ 
directory/numbers/14th_february.asp. 
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