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ERC: STARTING GRANTS 2021 
 

Európska výskumná rada vyhlásila výzvu v rámci nového programu Horizont Európa. ERC Starting Grants sú 
určené na podporu vynikajúcich vedúcich výskumných pracovníkov vo fáze kariéry, v ktorej zakladajú vlastný 
nezávislý výskumný tím alebo program. Hlavní výskumní pracovníci musia preukázať priekopnícku povahu, 
ambície a uskutočniteľnosť svojho vedeckého návrhu. Hlavný výskumný pracovník musí mať prvý doktorát 
najmenej 2 a najviac 7 rokov pred 1. januárom 2021, t.j. PhD. udelený medzi 1.1.2014 a 31.12.2018. Toto 
obdobie možno za určitých riadne zdokumentovaných okolností predĺžiť na viac ako 7 rokov. 
Rozpočet projektov je 1,5 milióna eur na 5 rokov + 1 milión eur na pokrytie počiatočných nákladov. Uzávierka 
programu je 8.4.2021 o 17:00. 
Viac informácií nájdete na stránke výzvy. 
 

HORIZONT EURÓPA: 
WEBINÁR O ČASTI „EXCELENTNOSŤ“ V PROJEKTOVÝCH NÁVRHOCH 

 

V rámci projektu Medzinárodného vyšehradského fondu spoluorganizuje Projektové stredisko FCHPT STU v 
Bratislave v spolupráci so zahraničnými partnermi v stredu 28.4.2021 o 10:00 webinár na tému „Podpora 
excelentnosti - stratégie na zvýraznenie skúseností a odborných znalostí vo vašom návrhu“. 
Hlavnými rečníkmi budú Andri Charalambous (The Cyprus Institute), Borbala Schenk (Dr. Borbala Schenk 
Consultancy), Edwin Kanters (VU Grants Office, VU Amsterdam) a Jan Andersen (University of Southern 
Denmark). 
Viac informácií o podujatí a možnosť prihlásiť sa nájdete tu. 
 

VEDEC ROKA: 
UZÁVIERKA PREDĹŽENÁ 

 

Súťaž Vedec roka 2020 vyhlásená Centrom 
vedecko-technických informácií SR, 
Slovenskou akadémiou vied a Zväzom 
slovenských vedeckotechnických spoločností, 
o ktorej sme Váš informovali v Newslettri 
8/2021, predĺžila svoju uzávierku do 
15.4.2021. 
Pripomíname, že ocenenie sa udeľuje v piatich 
kategóriách: Vedec roka SR, mladý vedecký 
pracovník, inovátor roka, technológ roka a 
osobnosť medzinárodnej spolupráce. 
Ak chcete pre Vašu nomináciu získať podporu 
vedenia FCHPT, návrhy na ocenenie je 
potrebné poslať elektronicky na 
martin.grancay@stuba.sk do 9.4.2021 a 
zároveň ich v tlačenej podobe doručiť na 
Projektové stredisko fakulty. V prípade, že by 
ste pre Vašu nomináciu radi získali podporu 
rektorátu STU, Váš návrh zašlite p. Márii 
Búciovej (elektronicky na 
maria_buciova@stuba.sk aj v tlačenej forme). 
Viac informácií o súťaži nájdete na tomto 
linku. 

 
 

 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

Prameň: https://i.pinimg.com/originals/75/5e/87/ 
755e87296700b11805bedf745a6e499d.jpg. 
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