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NOVÉ VÝZVY EIT RAW MATERIALS 
 

EIT Raw Materials aktuálne zverejnil tzv. KAVA8 výzvy na predkladanie projektov so začiatkom realizácie v 
roku 2022. Ide o hlavnú grantovú schému programu EIT Raw Materials, v rámci ktorej sú financované rôzne 
typy projektov. 
Projekty sa tematicky zameriavajú na 6 inovačných tém, ktorými sú prieskum, ťažba, substitúcia, úprava, 
recyklácia a cirkulárna ekonomika surovín (a to z hľadiska rôznych vedných odborov s preferenciou 
multidisciplinarity). 
Uvedená schéma má 3 typy výziev: 

 Regionálna inovačná schéma: Budovanie kapacít. 

 Vzdelávacie projekty. 

 UpScaling (projekty pre overené technológie, ktoré si vyžadujú už iba posledné kroky pred umiestnením 
na trh). 

Projektovú žiadosť môžu predložiť len partneri EIT Raw Materials, pričom STU takýmto partnerom je. Projekt 
musí zahŕňať konzorcium minimálne 3 partnerov pochádzajúcich z aspoň 2 rôznych krajín EÚ (pri výzve 
UpScaling sú to minimálne 2 partneri). Ako partneri musia byť zastúpené aspoň dve strany tzv. znalostného 
trojuholníka (priemysel, akademická obec a výskumné organizácie). 
Do konzorcia sa môžu zapojiť ako projektoví partneri aj organizácie, ktoré nie sú členmi komunity, avšak 
najneskôr do konca septembra 2021 musia požiadať o členstvo a následne uhradiť členský poplatok. 
Výnimkou je účasť organizácie v projekte ako tzv. RIS Task Partner v rámci regionálnej inovačnej schémy. 
Dôležité termíny: 

 3. máj 2021: registrácia projektových zámerov a uzávierka na predloženie predbežných projektových 
zámerov. 

 september 2021: uzávierka na predloženie finálnych projektových zámerov. 
Viac informácií o tomto grantovom programe a o výzve nájdete na tejto stránke. 
Podávanie žiadosti treba koordinovať s Projektovým strediskom na rektoráte STU. 
 

HORIZONT EURÓPA: WEBINÁR O PODÁVANÍ PROJEKTOV S DÔRAZOM 
NA INÉ ASPEKTY ŽIADOSTI AKO VEDECKÚ EXCELENTNOSŤ 

 

Európska komisia nadväzuje na svoj nedávny webinár týkajúci sa prípravy úspešného projektu Horizont 
Európa (materiály sú k dispozícii tu) a v stredu 21.4.2021 organizuje webinár na tému Úspešný projektový 
návrh Horizont Európa: Vedecko-technická excelentnosť je kľúčová, nezabudnite však na ďalšie aspekty. 
Webinár sa bude venovať témam ako otvorená veda, rodová rovnosť, diseminácia a pod. 
Viac informácií a možnosť registrácie nájdete na tomto linku. 
 

VEGA A KEGA 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky na svojej 
webstránke oznámilo, že z viacerých 
dôvodov sa zverejnenie rozpisu dotácií na 
nové a pokračujúce projekty VEGA a 
KEGA, ako aj zverejnenie tohtoročných 
výziev VEGA a KEGA so začiatkom 
riešenia v roku 2022 uskutoční až v 
posunutých termínoch. 
Akonáhle bude k dispozícii viac 
informácií, Projektové stredisko FCHPT 
bude o nich informovať. 

 
 

 

 ÚSMEV NA UTOROK 
 

 

Prameň: https://blog.yellowoctopus.com.au/wp-content/ 
uploads/2018/05/yellow-octopus-easter-jokes.jpg. 
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