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HORIZONT EURÓPA: NOVÉ VÝZVY MSCA
Rámcový program Horizont Európa otvoril dve zaujímavé nové výzvy v rámci časti Marie Sklodowska-Curie:
 MSCA Postdoctoral Fellowships 2022: uzávierka 14.9.2022. Granty pre individuálnych riešiteľov max. 8
rokov po ukončení PhD. štúdia (s výnimkami), ktorí chcú získať nové zručnosti prostredníctvom
medzinárodnej, interdisciplinárnej a medzi-sektorovej mobility a tréningu.
 MSCA Doctoral Networks 2022: uzávierka 15.11.2022. Grantová schéma na podporu realizácie
medzinárodných výskumno-tréningových doktorandských programov, prostredníctvom partnerstiev
organizácií z rôznych odvetví v Európe aj mimo nej. Konzorcium musí mať minimálne 3 členov z 3 štátov.
Viac informácií nájdete na vyššie uvedených linkoch.

EURAXESS UNIVERCITY TOURS 2022 PRE ZAHRANIČNÝCH VEDCOV
EURAXESS Slovensko organizuje sériu bezplatných neformálnych stretnutí určených pre zahraničných
doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a vo
výskumných organizáciách na Slovensku. Viac informácií o tejto sérii ako aj informácie o konkrétnych
termínoch stretnutí nájdete na tomto linku. V Bratislave sa podujatie uskutoční vo štvrtok 2.6.2022.

HORIZONT EURÓPA: WEBINÁR K CIRCULAR BIO-BASED EUROPE
V utorok 7.6.2022 v čase 9:30-12:30 sa uskutoční webinár k Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE
JU). Informačný deň bude venovaný výzvam nadväzujúcim na témy identifikované v Strategickej výskumnej a
inovačnej agende, ktorá bude schválená v najbližších dňoch. Poobede sa uskutoční aj networking, kde všetci
zaregistrovaní účastníci budú môcť naplánovať prezentáciu svojich nápadov alebo ponúknuť svoje riešenia a
dohodnúť si vzájomné stretnutia v rámci komunity z oblasti CBE JU na sieťovej platforme CBE JU.
Viac informácií a možnosť registrácie nájdete na tomto linku.

PODPORA VÝSKUMNÍKOV OHROZENÝCH
VOJNOU NA UKRAJINE
Úrad vlády SR spustil výzvu vo výške 15 miliónov eur,
ktorej cieľom je podporiť výskumných pracovníkov,
ktorí sú ohrození v súvislosti s vojnovým konfliktom na
Ukrajine. Okrem ukrajinských vedcov a vedkýň môže ísť
v menšej miere aj o výskumníkov z Ruska, Bieloruska a
Moldavska. O finančnú podporu sa hlási univerzita
alebo výskumná inštitúcia, ktorá v nadväznosti na
situáciu na Ukrajine prijala či prijme výskumného
pracovníka. Financie sú dostupné pre výskumníkov v
rôznych fázach kariéry: študentov doktorandského
štúdia, postdoktorandov, výskumných pracovníkov či
vedúcich
výskumných
pracovníkov
vrátane
vysokoškolských učiteľov.
Počet žiadostí výskumnej inštitúcie je neobmedzený.
Príspevok pokryje mzdové náklady, príspevok na
výskum a nepriame výdavky, ktoré vznikajú prijímacej
inštitúcii. Finančná podpora môže byť vyplácaná po
dobu 36, pre doktorandských študentov 48 mesiacov.
Výzva je otvorená od do vyčerpania prostriedkov,
najneskôr však do 31.12.2022. Viac informácií nájdete
na tomto linku.
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