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ŠTIPENDIÁ A PROJEKTY AKCIE RAKÚSKO-SLOVENSKO 
 

Najbližšia uzávierka štipendií a projektov Akcie Rakúsko-Slovensko je 15.10.2021. 
V oblasti projektov možno žiadať o grant na podporu: 

 slovensko-rakúskych školení, 

 slovensko-rakúskych jazykových kurzov a 

 doktorátov pod dvojitým vedením.  
Tieto typy projektov môžu mať trvanie maximálne 36 mesiacov. Rozpočtový strop je stanovený na max. 20-
tisíc eur ročne, t.j. 60-tisíc eur na celú dĺžku trvania projektu. 
Existuje aj špeciálna kategória projektov mimo vyššie uvedených oblastí (t.j. žiadateľ môže podať projekt 
ľubovoľného zamerania), v takom prípade je však maximálny rozpočet stanovený na 6-tisíc eur a dĺžka 
trvania projektu 12 mesiacov. 
Povolenými typmi výdavkov vo všetkých typoch projektov Akcie sú cestovné náklady, mzdy lektorom 
a prednášajúcim a vo výnimočných a riadne zdôvodnených prípadoch aj nákup tovarov a služieb, resp. iné 
náklady. Viac informácií nájdete tu. 
V oblasti štipendií sa ponúkajú nasledovné možnosti: 

 Výskumné pobyty doktorandov na 3-6 mesiacov (€1050/mesiac). 

 Výskumné pobyty excelentných postdoktorandov na 3-6 mesiacov (€1400/mesiac). 

 Pobyty diplomantov v súvislosti s prípravou magisterskej/inžinierskej diplomovej práce na 1-3 
mesiace (€800/mesiac). 

Priebežne počas celého roka možno žiadať aj o štipendium na krátkodobé pobyty (max. 3 dni, výška štipendia 
90 eur na deň). Vedný, resp. študijný odbor uchádzačov je pritom neobmedzený. 
Viac informácií nájdete tu. 
 

STÁŽ V JRC 
 

Spoločné výskumné centrum 
Európskej komisie (JRC) 
hľadá absolventov/ky 
vedecky zameraných 
odborov na 5-mesačnú 
platenú stáž od 1.3.2022. 
Odmena za stáž sa pohybuje 
v rozpätí od 1115 eur do 
1400 eur mesačne (netto). Z 
tejto sumy sa neodvádzajú 
žiadne dane ani príspevky na 
sociálne zabezpečenie. 
Spoločné výskumné centrum 
sídli v piatich členských 
štátoch (Belgicko, Nemecko, 
Taliansko, Holandsko a 
Španielsko). Stáž sa 
uskutoční v jednej z týchto 
krajín. 
Stránku JRC s detailnými 
informáciami a možnosťou 
podania prihlášky nájdete tu. 
Uzávierka prihlášok je 
13.9.2021. 
 

 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
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