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SASPRO 2: TRETIA VÝZVA 
 

Spoločný program SAV, STU a UK pod názvom SASPRO 2, zameraný na návrat vedcov zo zahraničia na 
Slovensko, otvoril svoju tretiu, poslednú výzvu. Cieľom programu je posilniť vedecké organizácie SAV, STU a 
UK o výskumníkov zo špičkových zahraničných pracovísk, zlepšiť spoluprácu medzi vedeckými a aplikačnými 
sektormi, a podporiť multidisciplinárne prístupy riešenia projektov. Slovenskí vedci, ktorí aktuálne pôsobia v 
zahraničí a chcú sa vrátiť do rodnej vlasti, alebo výskumníci zo zahraničia, ktorí chcú robiť vedu na Slovensku, 
môžu svoje projekty prihlasovať do 28.2.2022. 
Do programu SASPRO 2 sa môžu prihlásiť výskumní pracovníci všetkých národností, ktorí sú držiteľmi titulu 
PhD. Uchádzať sa môžu o pracovný pobyt od 12 do 36 mesiacov, pričom vedná oblasť, v rámci ktorej môžu 
podávať prihlášku, nie je obmedzená. Po ukončení výberového procesu tejto výzvy by mali prví vedci začať 
pracovať v hostiteľských inštitúciách v lete 2022. Všetky projekty musia byť ukončené do 30.9.2025. 
Program SASPRO 2 je realizovaný v rámci programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 Marie Curie 
Skłodowska COFUND. Viac informácií vrátane často kladených otázok a možnosti prihlásiť sa nájdu 
záujemcovia priamo na stránke programu. 
 

PROGRAM FULBRIGHT-SCHUMAN 
 

Fulbrightova komisia má aktuálne otvorený grantový program Fulbright-Schuman. Program je určený občanom 
Európskej únie so záujmom študovať, robiť výskum alebo prednášať o témach týkajúcich sa transatlantických 
vzťahov medzi USA a EÚ. Výsledky musia byť relevantné aspoň pre dva členské štáty EÚ. 
Granty sú otvorené všetkým disciplínam, ale projekt musí súvisieť so záležitosťami EÚ alebo so vzťahmi medzi 
EÚ-USA. Štipendiá sú určené na pobyt na akreditovanej univerzite alebo v nezávislom výskumnom centre v 
USA. Uchádzači si môžu navrhnúť pobyt aj na ďalšej inštitúcii, pokiaľ zdokladujú dôvod a plán pobytu. Viac 
informácií nájdete na tomto linku. 
 

HORIZONT EURÓPA: WEBINÁR 
„AKO BYŤ ÚSPEŠNÝ – KLASTER 6“ 

 

Centrum vedecko-technických informácií SR 
organizuje v stredu 10. 11. 2021 v čase od 
9:30 do 11:45 hod. webinár, ktorý bude 
venovaný pracovnému programu pre klaster 
6 – Potraviny, biohospodárstvo, prírodné 
zdroje, poľnohospodárstvo a životné 
prostredie na rok 2022. 
Prezentujúci sú skúsení riešitelia, zástupcovia 
úspešných organizácii, ale aj reprezentanti 
rôznych odborných platforiem dôležitých z 
pohľadu programu. Všetkým záujemcom 
poskytnú dôležité informácie, užitočné rady a 
podelia sa o dobré tipy ako networkovať, 
vstupovať do konzorcií alebo ich priamo 
vytvárať a ako využívať dostupné nástroje. 
Viac informácií o webinári vrátane 
registračného formulára nájdete na tejto 
webstránke. Registrácia je otvorená do 
utorka 9.11.2021 do 14:00 hod. 
Presný program podujatia je k dispozícii na 
tomto linku. 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

Prameň: https://i.pinimg.com/736x/4f/ae/e6/ 
4faee62dc8c39c3df4b78f2ad44958f5.jpg. 
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