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GRANTY MEDZINÁRODNÉHO VYŠEHRADSKÉHO FONDU V ROKU 2022
Medzinárodný vyšehradský fond (MVF) bude mať aj v tomto roku tri uzávierky svojho hlavného grantového
programu Visegrad Grants, a to 1. februára 2022, 1. júna 2022 a 1. októbra 2022. Pre vyšehradské granty sa
vzťahujú nasledovné podmienky:
 Projektové konzorcium pozostáva aspoň z 3 členov z 3 rôznych štátov V4. Odporúča sa účasť zo všetkých 4
štátov. Výnimkou sú projekty bilaterálnej cezhraničnej spolupráce.
 Projekt musí spadať do jednej zo siedmich hlavných oblastí.
 Maximálne trvanie projektu je 18 mesiacov.
 Financovanie zo strany MVF je 100 % s 15 % nepriamymi nákladmi.
Popri Visegrad Grants budú v rovnakých dátumoch aj uzávierky Strategic Grants (tieto sa však orientujú najmä
politické a sociálne otázky) a Visegrad+ Grants (rovnaké podmienky ako Visegrad Grants + partner zo
Západného Balkánu alebo tzv. východného partnerstva).
Viac informácií nájdete priamo na stránke MVF.

ŠTRUKTURÁLNE FONDY: VÝZVA NA PODPORU VÝSKUMNO-VÝVOJOVÝCH KAPACÍT
S KÓDOM OPII-VA/DP/2021/9.3-01
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01 zameranú
na podporu výskumno-vývojových aktivít jedinečných riešiteľských tímov nepodnikateľských výskumných
organizácií a podnikov. Výzva je, ako takmer vždy, orientovaná na všetky kraje SR s výnimkou bratislavského,
pričom inštitúcie z neho sa do projektov môžu zapojiť do výšky 15 % rozpočtu. Viac informácií o výzve nájdete
na tomto linku.
Nakoľko o zapojenie sa do výzvy prejavili záujem viaceré súčasti STU a vzhľadom na relatívne nízku alokovanú
sumu, je nutné v zmysle SR 5/2014 „Pravidlá implementácie a administrácie projektov na STU“ zaslať na
Projektové stredisko FCHPT čo najskôr informácie o pripravovanom projekte s cieľom predísť vzájomnému
vyblokovaniu žiadateľov/partnerov z radov STU, resp. spojiť sily v rámci STU. Vedenie FCHPT sa bude následne
zaoberať schválením jednotlivých projektových zámerov a v prípade súhlasu ich predloží na rektorát.

HORIZONT EURÓPA:
INFORMAČNÉ DNI PRE „MISIE“
Európska
komisia
organizuje
18.19.1.2022 špeciálne online informačné dni
pre Misie EÚ Horizontu Európa, ktorých
cieľom je riešiť niektoré z najväčších
výziev, ktorým naša spoločnosť čelí –
Adaptácia na zmenu klímy, Obnova
oceánov a vôd do roku 2030, Dohoda o
pôde pre Európu, Rakovina a 100
klimaticky neutrálnych a inteligentných
miest do roku 2030. Podujatie poskytne
potenciálnym žiadateľom konkrétne
informácie o výzvach nového pracovného
programu misií, možnostiach financovania
a harmonogramoch.
Na podujatie sa nie je nutné registrovať.
Viac informácií aj konkrétny časový
harmonogram nájdete na tejto stránke.
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