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PODUNAJSKÁ VÝZVA EUREKA 
 

Eureka vyhlásila výzvu na medzinárodné výskumno-vývojové projekty s inovačným charakterom. Výzva je 
príležitosťou aj pre žiadateľov zo Slovenska spolupracovať s partnerskými organizáciami a podieľať sa na 
aktivitách vedúcich ku komerčnému účelu. Využíva princíp „zdola nahor“, kedy identifikuje reálne problémy 
stakeholderov a je bez tematických obmedzení. Každý záujemca má možnosť zapojiť sa do tejto možnosti 
najneskôr do 30.6.2022. Pre túto výzvu a zloženie konzorcií sú oprávnené subjekty z Rakúska, Albánska, 
Chorvátska, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Čiernej hory, Poľska a Slovenska, ktoré sa venujú výskumu 
a vývoju. Projekty nesmú trvať viac ako 36 mesiacov so začiatkom medzi decembrom 2022 až februárom 2023. 
Viac informácií nájdete tu. 
 

CHALLENGE LABS 2022  
 

Slovak Business Agency (SBA) s podporou spoločnosti McCarter organizuje tvorivé a zároveň súťažné podujatie 
pre inovátorov, kreatívcov a študentov zamerané na oblasti potravinárstva a poľnohospodárstva. Jedná sa o 
podujatie s názvom CHALLENGE LABS 2022, ktoré SBA realizuje na Slovensku v rámci európskej iniciatívy EIT 
FOOD HUB v dňoch 24.6. - 30.6.2022. Podujatie sa uskutoční online formou v dňoch 24. 6 - 29. 6. 2022 a 
offline/prezenčne dňa 30.6.2022. Prihlásiť sa môžete vyplnením online formulára tu. 
Podujatie prebieha v troch kolách.  
V prvom kole (24.6. a 27.6.2022) bude prebiehať online kurz vzdelávania v dizajnovom myslení (inovatívna 
forma pohľadu na úlohy a ich riešenia). Ide o kurz určený pre ľudí so záujmom riešiť tvorivé úlohy a zavádzať 
invenčné riešenia do praxe. 
V druhom kole (27.6. – 29.6.2022) dostanú účastníci (tímy tvoriace 5-6 osôb) zadanie, ktoré budú musieť 
vyriešiť. Túto úlohu budú riešiť v kontexte vlastného/plánovaného produktu, či radu produktov. Rovnako 
dostanú mentora z praxe, ktorý ich bude viesť, a ktorý im bude klásť kvalifikované pomocné otázky s cieľom 
zabezpečiť úspešné a trvalo udržateľné riešenie.  
V treťom kole (30.6.2022) bude každý tím prezentovať naživo svoje riešenie pred porotou v Nitre. Porota 
vyberie najlepší tím, ktorého členovia získajú platenú stáž v spoločnosti McCarter a tablety Lenovo. Tento rok 
môžu účastníci zároveň postúpiť na celoeurópske kolo CHALLENGE LABS. Ich riešenia budú uvádzané ako 
svetové riešenia.  
 

COST: NOVÉ PROJEKTY 
 

Agentúra COST schválila na financovanie 70 
nových COST akcií, ktoré sa oficiálne začnú 
riešiť na jeseň 2020. Ich zoznam je 
k dispozícii tu. Ako štandardne, aj teraz sa na 
zozname nachádza niekoľko projektov, 
ktoré ešte nemajú participanta zo Slovenska 
a niektoré z pracovísk FCHPT sa do nich 
môže pripojiť. Viac informácií nájdete na 
tomto linku. Postup, ako je možné zapojiť sa 
do projektov COST, nájdete tu. 
Pripomíname, že v prípade COST nejde 
o vedecké projekty, ale o mobilitné 
a networkingové projekty. Umožňujú 
organizáciu workshopov, letných škôl, 
mobilitu mladých a ďalšie aktivity, ktoré 
často následne vedú aj k vedeckej spolupráci 
a podávaniu spoločných projektov. 
 

 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
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