
NEWSLETTER PROJEKTOVÉHO STREDISKA FCHPT STU V BRATISLAVE 
Ročník VII                      č í s l o   1 7                      2.5.2022 

 
Ing. Martin Grančay, PhD. tajomník martin.grancay@stuba.sk +421-905-960490, kl. 420 NB, B237 

Ing. Mgr. Alžbeta Lapšanská poverená vedením alzbeta.lapsanska@stuba.sk  +421-948-944831, kl. 196 NB, B238 

Ing. Jana Závacká, PhD. domáce projekty jana.zavacka@stuba.sk +421-918-674130, kl. 196 NB, B238 

Mgr. Jana Kubátová kvalifikačné stupne jana.kubatova@stuba.sk   +421-940-947169, kl. 153 NB, B236

   

EIT RAW MATERIALS: WEBINÁR K PÍSANIU PROJEKTOVÝCH NÁVRHOV 
 

Regionálne Hub centrum EIT RawMaterials Košice organizuje v spolupráci s odborníkmi z EIT Raw Materials 
v piatok 6.5.2022 medzi 9:30 a 11:45 webinár zameraný na zlepšenie zručností v podávaní projektov KAVA, 
ktoré sú hlavnou grantovou schémou tejto znalostno-inovačnej komunity. Webinár je určený pre kohokoľvek 
so záujmom zvýšiť svoju úspešnosť a kompetenciu v príprave projektov typu KAVA. Webinár sa uskutoční cez 
platformu Webex a bude prebiehať v anglickom jazyku. 
Podujatie bližšie predstaví aktuálne otvorenú výzvu KAVA 10 v rámci EIT Raw Materials so zameraním na jej 
tri základné súčasti – vedecko-aplikačnú (UpScaling), edukačnú (Education) a rozvojovú (Capacity Building). 
Pripomíname, že STU v Bratislave je členom EIT Raw Materials a na rektoráte existujú špecializovaní pracovníci 
zaoberajúci sa podporou podávania tohto typu projektov. Projekty nemôžu podávať inštitúcie mimo komunity, 
čo zvyšuje úspešnosť vo výzvach. 
Viac informácií o programe a možnosť registrácie nájdete na tomto linku. 
 

NAJBLIŽŠIE PODUJATIA O PROGRAME HORIZONT EURÓPA 
 

Národná kancelária Horizontu na svojej webstránke pravidelne zverejňuje informácie o organizovaných 
podujatiach (informačných dňoch, webinároch, konferenciách a pod.) týkajúcich sa rôznych aspektov 
programu Horizont Európa a jeho podprogramov. 
V najbližšom období sa konajú napríklad nasledovné eventy: 

 3.5. – informačný deň EIT Community New European Bauhaus Day 

 3.5. – konferencia o budúcnosti programu EOSC 

 4.5.-6.5. – brokerage event Clean Aviation Days 

 4.5. – webinár Ako napísať úspešný projekt MSCA Postdoctoral Fellowship 

 17.5. – brokerage event EIT Digital Innovation Factory 2022 

 23.5.-25.5. – konferencia EIT Raw Materials Summit 

 22.6.-23.6. – workshop Konverzia na ekologické poľnohospodárstvo 
Aktuálny zoznam je k dispozícii na tejto webstránke. O najpodstatnejších podujatiach, ktoré by mohli zaujímať 
viaceré pracoviská FCHPT STU v Bratislave, Vás aj naďalej budeme pravidelne informovať na stránkach tohto 
Newslettra. 
 

KASKÁDOVÉ FINANCOVANIE 
 

Kaskádové financovanie je 
mechanizmus Európskej komisie na 
distribúciu verejných finančných 
prostriedkov s cieľom poskytnúť 
financovanie tzv. tretím stranám vo 
forme malých grantov, zvyčajne 10-
250 tisíc eur na obdobie do jedného 
roka. 
Sú financované prostredníctvom 
špecifických projektov, ktorých 
rozpočet je vo veľkej miere určený 
práve na takéto malé granty a 
spúšťajú vlastné výzvy na 
predkladanie grantov s vlastnými 
pravidlami. 
Prehľad výziev na kaskádové 
financovanie nájdete na tejto 
stránke Európskej komisie. 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 
Prameň: https://www.newscientist.com/article/mg23631571-300-how-british-scientists-

turned-into-russian-dolts/. 
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