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INTERREG EUROPE: PRVÁ VÝZVA
Program Interreg Europe pre programové obdobie 2021-2027 otvoril svoju prvú výzvu na predkladanie
grantových projektov s uzávierkou 31.5.2022. Podmienky výzvy ako aj programový manuál sú zverejnené na
tejto webovej stránke. Granty v rámci Interreg Europe majú nasledovné hlavné podmienky:
 Programovým územím je celá Európska únia. Územie je rozdelené na oblasti sever, východ, západ, juh,
pričom z každej musí byť v projekte aspoň jeden partner.
 Program podporuje regionálne projekty spolupráce. V prvých troch rokoch trvania prebieha medzi
partnermi výmena skúseností, štvrtý rok je vyhradený na monitoring.
 Piatimi programovými oblasťami sú Smarter Europe, Greener Europe, More connected Europe, More
social Europe a Europe closer to citizens. Konkrétne ciele jednotlivých oblastí nájdete tu. Vo
všeobecnosti sa projekty zameriavajú na zlepšenie kvality správy vecí verejných.
 Interreg financuje 80% projektových nákladov.
 O projekt sa nemôžu uchádzať súkromné firmy, inak je výzva otvorená väčšine žiadateľov.
Pre viac informácií kontaktujte projektové stredisko na fakulte alebo rektoráte STU.

VISEGRAD-TAIWAN SCHOLARSHIPS
Medzinárodný vyšehradský fond ponúka v rámci štipendijného programu Visegrad-Taiwan
Scholarships štipendium na 10-mesačné študijné a výskumné pobyty na vybraných vysokoškolských
inštitúciách na Taiwane.
Štipendijný program je určený doktorandom a postdoktorandom z krajín V4 (Česko, Maďarsko, Poľsko,
Slovensko) a podporuje nasledovné vedné oblasti: nanotechnológie, elektrotechnický priemysel,
biotechnológie, informačné technológie, verejné zdravie, spoločenské a humanitné vedy a pod. Výška
štipendia je 1000 eur mesačne a ponúka sa aj jednorazový cestovný grant 1000 eur. Najbližšia uzávierka
programu je 30.9.2022. Viac informácií nájdete priamo na stránke výzvy.

STU: INTERNÁ ZMENA
V AGENDE ZAHRANIČNÝCH
PROJEKTOV
Od 1.9.2022 príde na STU k zmene
kompetencií medzi útvarom vedy
(ÚVMVTS)
a
projektovým
strediskom (PS). Zmena sa bude
týkať
prechodu
kompetencií
agendy zahraničných projektov a
schém z ÚVMVTS na PS (napr.
Horizon Europe, Euroatom, ESA,
NATO etc). Na ÚVMVTS naďalej
zostane agenda domácich VaV
projektov, bližšie nastavenia budú
zrejmé najneskôr k dátumu
spomenutému vyššie.
V prechodnom období do 1.9.2022
budú obe oddelenia vykonávať
predmetné činnosti súbežne a
reagovať na spoločnom emailovom
konte pmo@stuba.sk.

Ing. Martin Grančay, PhD.
Ing. Mgr. Alžbeta Lapšanská
Ing. Jana Závacká, PhD.
Mgr. Jana Kubátová

tajomník
poverená vedením
domáce projekty
kvalifikačné stupne

ÚSMEV NA PONDELOK

Prameň: https://ahrecs.com/wpcontent/uploads/2020/03/Research_Paperwork_Archives_color.jpg.

martin.grancay@stuba.sk
alzbeta.lapsanska@stuba.sk
jana.zavacka@stuba.sk
jana.kubatova@stuba.sk

+421-905-960490, kl. 420
+421-948-944831, kl. 196
+421-918-674130, kl. 196
+421-940-947169, kl. 153

NB, B237
NB, B238
NB, B238
NB, B236

