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WEBINÁR: AKO NAPÍSAŤ ÚSPEŠNÝ PROJEKT MSCA POSTDOCTORAL FELLOWSHIP
Národná Kancelária Horizontu a iniciatíva Žijem vedu organizujú v stredu 4. mája medzi 10:00 a 12:00 on-line
webinár na tému Ako napísať úspešný projekt MSCA Postdoctoral Fellowship, čo je program umožňujúci 1
až 3-ročné výskumno-tréningové mobility. Webinár bude zameraný na proces plánovania a písania
projektového návrhu. Odznejú tiež cenné rady a tipy k praktickým aspektom prípravy a predkladania
projektového návrhu.
Stretnutie je otvorené výskumníkom z akejkoľvek oblasti, ktorí sa chcú dozvedieť viac alebo zvažujú prípravu
vlastného projektu. Takisto bude užitočné pre projektové oddelenia, manažérov výskumu či pracoviská, ktoré
majú záujem hosťovať výskumníkov cez túto schému.
Na webinári sa predstavia:
 Zuzana Reptová, Národný kontaktný bod pre MSCA,
 Lenka Belicová, úspešná žiadateľka o MSCA postdoctoral fellowship 2021,
 Sofia Trommlerová, úspešná žiadateľka o MSCA postdoctoral fellowship 2021.
Viac informácií a možnosť zaregistrovať sa nájdete na tomto linku.

APVV: MOŽNOSŤ
PREDĹŽENIA DOBY RIEŠENIA
PROJEKTOV VV2017-2019
Agentúra na podporu výskumu
a vývoja
vydala
nasledovné
usmernenia
k možnosti
predlžovania riešenia končiacich
projektov z všeobecných výziev:
 Pri riešiteľoch projektov v rámci
verejných výziev VV 2018 a VV
2019, ktorí si predĺžia dobu
riešenia projektov v nadväznosti
na situáciu s COVID-19, neplatí
počas tejto doby podmienka
oprávnenosti jednej fyzickej
osoby
ako
zodpovedného
riešiteľa byť v rámci grantovej
schémy všeobecných výziev len v
jednom projekte súčasne.
 Na základe žiadosti je možné
predĺžiť aj lehotu na riešenie
projektov VV 2017, ktoré mali
ukončiť riešenie do 31. júla 2022.
Predĺženie
lehoty
riešenia
projektov je možné o maximálne
6 mesiacov, resp. najdlhšie do
31.12.2022 z dôvodu pandémie
koronavírusu.
Pre ďalšie informácie je potrebné
kontaktovať
projektových
manažérov jednotlivých projektov.
Vždy informujte aj PS FCHPT.

ÚSMEV NA PONDELOK

Prameň: https://suchy.gulas.sme.sk/115402/veda.html.
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