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MOBILITNÁ VÝZVA FINANČNÉHO MECHANIZMU EHP
Výskumná agentúra vyhlásila novú výzvu financovanú zo zdrojov Finančného mechanizmu Európskeho
hospodárskeho priestoru s uzávierkou 30.6.2022. Výzva podporí medzinárodnú mobilitu medzi inštitúciami
vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a podnikmi na Slovensku a donorskými štátmi (Island,
Lichtenštajnsko a Nórsko) s cieľom zvýšiť kvalitu a relevantnosť vzdelávania a odbornej prípravy na Slovensku
najmä v dvoch hlavných oblastiach podpory:
 Zelené inovácie v priemysle,
 verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.
Pre FCHPT je zaujímavá predovšetkým prvá oblasť. Je nutné mať aspoň jedného projektového partnera
z donorských štátov, pričom spolufinancovanie sa v tomto type projektov nevyžaduje. Na jeden projekt možno
poskytnúť 5-tisíc eur až 200-tisíc eur. Oprávnenými sú mobility študentov na obdobie 1-12 mesiacov a mobility
zamestnancov na maximálne 4 týždne. Podanie žiadosti je relatívne jednoduché a plne prebieha
prostredníctvom elektronického systému.
Viac informácií o výzve nájdete na tejto stránke.

EIT HEALTH: VÝZVA NA HUB NA SLOVENSKU
EIT Health vyhlásilo výzvu zameranú na výber organizácií, ktoré vytvoria regionálne centrum EIT Health Hub
na Slovensku s termínom uzávierky 20.6.2022. Možnosť zapojiť sa majú jednotlivé organizácie so štatútom
právnických osôb alebo konzorcium pozostávajúce maximálne z troch organizácií.
Súčasťou implementačného plánu bude pravidelná aktualizácia databázy kontaktov zúčastnených strán,
udržiavanie vzťahov s vybranými regionálnymi aktérmi, zapájanie sa do prieskumov miestnej start-up
komunity, organizovanie tréningov, workshopov a školení pre relevantné organizácie a pod.
Viac informácií nájdete tu a podporu prípadnému návrhu poskytne Projektové stredisko R-STU.

HORIZONT EURÓPA:
INFORMAČNÉ DNI K MISIÁM
V dňoch 17.-18.5.2022 sa konajú
informačné dni k Misiám EÚ. Hlavným
cieľom podujatia je predstavenie
nových výziev, ktoré budú vyhlásené
už zajtra v rámci všetkých 5 oblastí
misií:
 adaptácia na zmenu klímy,
 obnova oceánu a vôd do roku
2030,
 dohoda o pôde pre Európu,
 rakovina,
 klimaticky
neutrálne
a
inteligentne mestá.
Na podujatí budú poskytnuté
konkrétne informácie o nových
výzvach pracovného programu misií,
možnostiach financovania a časových
harmonogramoch.
Viac
informácií
nájdete
na
nasledovnom linku.
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