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NADÁCIA ESET: GRANTOVÝ PROGRAM NA VÝSKUM COVID-19 
 

Nadácia ESET vyhlásila výzvu Efektívne nástroje pre účinné zvládanie pandémie COVID-19 s termínom 
uzávierky 31.3.2021. Výzva podporí finančnou sumou do 10000 eur vybrané projekty zameriavajúce sa na 
jednu z nasledovných oblastí: 

 Tvorba vedecko-výskumných nástrojov pre účinné zvládanie pandémie Covid-19. 

 Získavanie epidemiologických dát pre zníženie šírenia pandémie COVID-19. 

 Odborné diskusie na tému dopad pandémie. 
Spolufinancovanie projektu je stanovené na min. 10 %. Viac informácií nájdete na stránke nadácie. 
 

WEBINÁR O PRÍPRAVE PROJEKTU V HORIZONTE EURÓPA 
 

V rámci projektu Medzinárodného vyšehradského fondu spoluorganizuje Projektové stredisko FCHPT STU 
v Bratislave v spolupráci so zahraničnými partnermi v utorok 23.3.2021 o 10:00 webinár na tému „Key 
principles in designing a project proposal“. Hlavným prezentujúcim bude p. Dalibor Drljača, NCP pre MCSA a 
ERI v Bosne a Hercegovine. Viac informácií o podujatí a možnosť prihlásiť sa nájdete tu. 
 

WEBINÁR O EURÓPSKEJ RADE PRE VÝSKUM (ERC) 
 

Národná kancelária Horizontu organizuje tematický webinár zameraný na predstavenie výskumno-inovačných 
príležitostí, ktoré ponúka Európska rada pre výskum v novom rámcovom programe Horizont Európa. 
Podujatie sa uskutoční online formou v utorok 16.3.2021 dopoludnia a bude prezentovať: 

 najaktuálnejšie informácie k otvoreným aj plánovaným možnostiam v ERC, 

 tipy a odporúčania od držiteľky ERC starting grantu a dlhoročnej hodnotiteľky podávaných projektov, 

 najnovšie zákulisné informácie o tom, čo ERC aktuálne chystá a spustí v najbližších rokoch, 

 informácie o novej schéme na podporu hraničného výskumu, ktorú čoskoro otvorí SAV, 

 novinky prierezových oblastí programu Horizont Európa. 
Na podujatie je potrebné sa vopred zaregistrovať na tomto linku, kde nájdete aj podrobný program podujatia. 
Webinár sa uskutoční online cez Webex a odkaz na pripojenie obdržia len vopred registrovaní účastníci. 

 

HORIZONT EURÓPA: PREDSTAVENIE 
NÁRODNÝCH KONTAKTNÝCH BODOV 

 

V stredu 10. 3. 2021 v čase od 9:00 do 12:00 
organizuje Národná kancelária Horizontu podujatie s 
názvom  Predstavenie Národných kontaktných 
bodov pre program Horizont Európa, ich činnosti a 
jednotlivých oblastí programu. Podujatie bude 
dostupné na tomto linku s možnosťou zadávania 
otázok v chate. 
Cieľom podujatia je predstaviť jednotlivé národné 
kontaktné body, oblasti, ktoré patria do ich 
kompetencie a viac priblížiť aktivity Kancelárie 
Horizontu a Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj 
v Bruseli. 
Do chatu počas podujatia je zároveň možné posielať 
návrhy na zlepšenie komunikácie medzi Národnou 
kanceláriou Horizontu a navrhovateľmi/riešiteľmi 
projektov, prípadne námety, aký typ podujatí, a to aj 
vrátane napríklad školení na mieru, by bolo vhodné 
zaradiť do činnosti Národnej kancelárie Horizontu. 

 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

Prameň: https://i.pinimg.com/474x/11/13/fe/ 
1113feee67fb381c281b8707defb6d99.jpg. 
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