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VISEGRAD-TAIWAN ŠTIPENDIÁ 
 

Medzinárodný vyšehradský fond ponúka v rámci štipendijného programu pod názvom Visegrad-Taiwan 
Scholarships štipendium na 10-mesačné študijné a výskumné pobyty na vybraných vysokoškolských 
inštitúciách na Taiwane. Štipendijný program je určený doktorandom a postdoktorandom z krajín V4 (vrátane 
Slovenska) a podporuje nasledovné vedné oblasti: nanotechnológie, elektrotechnický priemysel, 
biotechnológie, informačné technológie, verejné zdravie, spoločenské a humanitné vedy, prípadne aj iné 
vedy. 
Štipendisti získajú mesačné štipendium vo výške 1000 eur a jednorazový cestovný grant vo výške 1000 eur. 
Uzávierka programu je 30. septembra 2021. 
Viac informácií o programe vrátane postupu podávania prihlášok (všetko prebieha elektronicky) možno nájsť 
na tejto stránke. 
 

FELLOWSHIPY ACADEMY OF FINLAND 
 

Academy of Finland opäť vyhlasuje svoj každoročný program Academy Research Fellow, ktorý je otvorený aj 
pre zahraničných účastníkov. Program Academy Research Fellow držiteľom poskytuje financovanie mzdy na 5 
rokov (5100 eur mesačne) ako aj prostriedky na samotný výskum v ľubovoľnej oblasti vedy. Žiadateľ musí mať 
titul PhD. získaný v období od 3 do 9 rokov pred uzávierkou výzvy (výnimkou z tohto pravidla môže byť napr. 
rodičovská dovolenka), pričom nemôže zastávať pozíciu profesora. Výskum sa musí uskutočňovať vo Fínsku, a 
to v období 1.9.2022-31.8.2027. 
Tohtoročná uzávierka programu je 22. septembra 2021 o 16:15 fínskeho času (SEČ + 1). Viac informácií 
nájdete na stránke Academy of Finland. 
 

VÝSLEDKY HODNOTENIA 
ZÁVEREČNÝCH SPRÁV VEGA 

 

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV 
zverejnila v on-line systéme e-VEGA 
hodnotenie projektov VEGA skončených v 
roku 2020. Ak bol projekt vyhodnotený, že 
„nesplnil ciele“, príp. ak vedúci projektu vôbec 
nedoručil záverečnú správu, obmedzenie na 
predloženie novej žiadosti sú 2 roky. 
 

GRANTY EHP: VÝZVA NA 
ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV 

 

Výskumná agentúra, ktorá spravuje program 
Rozvoj obchodu, inovácií a MSP v rámci 
Grantov EHP, má stále otvorenú výzvu na 
výber odborných hodnotiteľov žiadostí o 
projekt za účelom zaradenia do databázy 
odborných hodnotiteľov. Prostredníctvom 
databázy je zabezpečovaná transparentná, 
objektívna a kvalitná realizácia hodnotiaceho 
procesu za účasti nezávislých odborníkov 
predkladaných žiadostí o projekt. 
Hodnotenie žiadostí o projekt sa honoruje 
sumou max. 250 eur /projekt. 
Viac informácií nájdete na tejto stránke. 
 

 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

Prameň: https://i.pinimg.com/originals/81/8c/ae/ 
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