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PRIPOMIENKA: NADÁCIA TATRA BANKY 
 

Pripomíname, že Nadácia Tatra Banky znovu otvorila svoj grantový program Vzdelanie – Pre inštitúcie. 
Uzávierka podávania projektov je v pondelok 20.9.2021. Ambíciou grantového programu je priblížiť 
vzdelávací proces na slovenských vysokých školách štandardom moderného vzdelávacieho procesu 
svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií. Jednotlivý projekt možno podporiť sumou do 5000 eur. 
Celkový rozpočet tohtoročného grantového programu je 50000 eur. Úspešný projekt by mal: 

 prispieť k zvýšeniu kvality vyučovacieho procesu na vysokých školách, 

 prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti 
vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové, moderné poznatky, 

 pomôcť pri aplikácii nových metód, foriem a postupov tak, aby sa vzdelávací proces stal prístupnejším a 
aktuálnejším a aby tak umožňoval študentom uplatniť sa na trhu práce, 

 podporiť tých, ktorí sa snažia maximálne využiť a rozšíriť vzdelávací proces, podporiť odborný rast 
pedagógov a študentov, prepojiť vzdelávací proces s potrebami praxe alebo zvýšiť spoločenský status 
vysokých škôl, ich pedagogických, vedeckých a riadiacich zamestnancov a študentov. 

Kompletné informácie o grantovom programe nájdete priamo na jeho stránke. Kontaktnou osobou pre tento 
typ projektov na Projektovom stredisku FCHPT je Ing. Jana Závacká, PhD.  
 

WEBINÁR: VÝZVY EURÓPSKEJ VÝSKUMNEJ RADY 2022 
 

Európska výskumná rada (ERC) organizuje už dnes, v pondelok 6.9.2021 krátky bezplatný webinár, ktorého 
cieľom je predstaviť grantové výzvy ERC v roku 2022. Webinár bude k dispozícii o 11:00 na tomto linku na 
YouTube. 
 

EIT RAW MATERIALS: 
VÝZVA PRE IT OBLASŤ 

 

EIT Raw Materials v spolupráci s EIT 
Manufacturing a EIT Digital vyhlásilo 
špeciálnu výzvu na podávanie projektových 
návrhov s názvom „end-to-end digitalised 
production testbeds“. Cieľom výzvy je 
vyhodnotiť súčasný stav digitalizácie v 
sektore nerastných surovín, identifikovať 
oblasti s vysokým potenciálom pre zlepšenia 
založené na digitalizácii a odvodiť vhodné 
prípady použitia. Vývoj a implementácia 
„digitálnych testbedov“ sa preto bude 
zameriavať na najaktuálnejšie problémy 
digitalizácie odvetvia nerastných surovín: 

 Vylepšenie dizajnu súčiastok s cieľom 
recyklácie, opätovného použitia a 
predĺženia životnosti. 

 Zvýšenie miery recyklácie kritických 
materiálov z produktov s ukončenou 
životnosťou (EOL). 

 Zlepšenie dodávateľského reťazca pre 
produkty EOL. 

Uzávierka podávania projektových návrhov 
je 12.11.2021 o 14:00. Viac informácií 
nájdete na tomto linku. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

Prameň: https://i.pinimg.com/474x/25/9a/60/ 
259a60b99600087a50da504f2a303ad1.jpg. 
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