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7. VÝZVA EURÓPSKEJ VESMÍRNEJ AGENTÚRY
Európska výskumná agentúra a MŠVVaŠ SR vyhlásili siedmu výzvu v rámci programu PECS (Plan for European
Cooperating States). Do výzvy sa môžu zapojiť iba žiadatelia zo Slovenskej republiky a program je určený na
financovanie kozmických projektov s rozpočtom približne pol milióna eur. Dátum uzávierky je 10.3.2022
o 13:00.
Základné informácie o výzve nájdete na tomto linku. Podrobnejšie informácie obsahujúce aj vzor projektového
návrhu, inštrukcie ako napísať dobrý projektový návrh a informácie o priebehu tendra sa nachádzajú na tomto
odkaze. Nájdete tam aj uložené prezentácie z online briefingu (heslo: SK7_2022).

EXCELLENCE HUBS - INFODEŇ
CVTI SR vás pozýva na spoločný česko-slovenský info deň k výzve zameranej na Excellence hubs (HORIZON),
ktoré sa zameriavajú na podporu inovačných ekosystémov vytváraním lepších prepojení medzi akademickou
obcou, podnikmi a vládou v súlade s regionálnymi alebo národnými stratégiami, ktorý sa uskutoční 7.2.2022
v čase od 10:00 – 12:00. Cieľom tohto podujatia je nielen informovať o podmienkach výzvy, ale predovšetkým
zodpovedať otázky, ktoré môžete zadať prostredníctvom registračného formulára v nepovinnom políčku:
https://geform.tc.cz/CZ_SK_Infoden_Excellence_Hubs, ale tiež aj na samotnom podujatí.

WRITEFULL – PRÍSTUP DO 31.12.2022
STU má do 31.12.2022 prístup ku službe Writefull. Writefull poskytuje pokročilú korektúru textov v angličtine.
Je to veľmi užitočný nástroj najmä pre akademické písanie. Je určená všetkým vedeckým pracovníkom a
študentom, ktorí píšu a publikujú odborné texty v angličtine, aj keď angličtina nie je ich materským jazykom.
Všetky potrebné informácie a prístup nájdete na tejto stránke.

IZRAEL: WEIZMANN VISITING
FACULTY PROGRAM

ÚSMEV NA PONDELOK

Weizmann Institute of Science so sídlom
v Izraeli má opäť otvorený svoj Visiting
Faculty Program, ktorý umožňuje
zahraničným vedcom s trvalým pracovným
pomerom na univerzite absolvovať na
uvedenom inštitúte 1- až 3-mesačnú
výskumnú
stáž.
Podmienkou
je
vypracovanie
krátkeho
výskumného
projektu
v spolupráci
s niektorým
z akademických zamestnancov inštitútu,
ktorý bude mať kolaboratívnu formu.
Inštitút pozostáva z piatich fakúlt, ktoré
vykonávajú výskum v biológii, biochémii,
chémii, fyzike, matematike a počítačových
vedách, t.j. de facto vo všetkých oblastiach
výskumného záujmu FCHPT.
Uzávierka programu je 31.3.2022 a stáž
musí byť ukončená najneskôr do marca
2024.
Viac informácií a prihlášku nájdete na
tomto linku.
Prameň: https://en.bcdn.biz/Images/2016/3/11/ec47a747-2018-4709-a291d696e60815db.jpg.
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