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NOVÁ VÝZVA EIT MANUFACTURING 
 

EIT Manufacturing otvorilo svoju každoročnú výzvu na podávanie projektových návrhov pre projekty so 
začiatkom riešenia v roku 2023. Text výzvy ako aj jednotlivé pravidlá sú k dispozícii na tomto linku. Po 
registrácii tu môžu záujemcovia získať aj prístup k projektovým ideám z MatchMaking eventu. Za inštitúciu 
môže byť v systéme zaregistrovaných len 8 osôb, preto sa v prípade problému s prístupom obráťte na 
eit@stuba.sk. 
Pripomíname, že v prípade EIT ide o projektové výzvy, ktoré sa zameriavajú väčšinou na projekty 
s priemyselným uplatnením (alebo edukačné projekty), o ktoré sa môžu uchádzať iba členovia alebo 
asociovaní členovia konzorcia EIT Manufacturing, čo zvyšuje úspešnosť. STU v Bratislave medzi takýchto členov 
patrí. 
Termín na podanie základných návrhov je 11.3.2022. Termín na dopracovanie návrhov je následne stanovený 
na 29.4.2022. 
 

INFORMAČNÝ DEŇ PROJEKTOV COST 
 

V utorok 22.2.2022 v čase 10-12h sa uskutoční online podujatie Slovak COST Info Day 2022, ktoré bude 
prezentovať možnosti, ktoré slovenským univerzitám a ich zamestnancom ponúka grantový program COST. 
K podujatiu sa možno pripojiť prostredníctvom tohto linku. 
Program COST je nástroj pre európsku spoluprácu vo vede a technológiách umožňujúci koordináciu národne 
financovaného výskumu európskej úrovne. COST sleduje cieľ redukcie fragmentácie investícií do európskeho 
výskumu a otvorenie Európskeho výskumného priestoru do celosvetovej spolupráce. Nejde o projekty, ktoré 
by priamo financovali výskum, ale o projekty, ktorých zmyslom je financovanie networkingových a školiacich 
aktivít v rámci vybranej témy, ako napr. organizácia workshopov, organizácia letných škôl pre mladých 
vedeckých pracovníkov a pod. Členom v projekte je vždy jednotlivec, nie organizácia. Výhodou tohto typu 
projektov je ich otvorenosť, t. j. aj po schválení projektu (spravidla na 4 roky) k nemu môžu pristúpiť členovia 
zo štátov, ktoré na ňom ešte neparticipujú. 
Aktuálny zoznam všetkých projektov COST nájdete na tejto stránke. 
 

HORIZONT EURÓPA: 
INFODEŇ K VÝSKUMNO-

INOVAČNÝM MISIÁM 
 

Národná kancelária Horizontu organizuje 
informačný deň zameraný na predstavenie 
5 misijných oblastí v rámci programu 
Horizont Európa (Rakovina, Adaptácia na 
zmenu klímy, Oceán, moria a vody, 
Dohoda o pôde pre Európu, Klimaticky 
neutrálne a inteligentné mestá). Podujatie 
sa uskutoční online v utorok 22.2.2022 
v čase 13-15h. 
Na podujatí národné kontaktné body 
predstavia jednotlivé misie, ich ciele, 
zameranie a aktuálne možnosti účasti 
slovenských subjektov v otvorených 
témach každej misie. 
Registrovať sa je možné najneskôr dnes 
(21.2.2022) do 17:00, a to na tomto linku. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 
Prameň: https://i2.wp.com/image1.thematicnews.com/ 
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