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COST: VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV 
 

V tomto roku bude uzávierka predkladania projektov COST 20.10.2022 o 12:00. Ide o networkingové projekty 
v akejkoľvek oblasti vedy, ktoré nefinancujú samotný výskum, ale s ním súvisiace letné školy, tréningy, 
semináre, workshopy a pod. V prípade projektov COST ide o výbornú možnosť sieťovania s významnými 
univerzitami. 
Konzorcium COST musí mať členov minimálne zo 7 štátov, z ktorých aspoň polovica musí byť z tzv. inkluzívnych 
štátov (vrátane Slovenska). Podávanie projektov je relatívne jednoduché a ohraničené rozsahom 15 strán. 
Rozpočet projektov je v približnej výške 129-tisíc eur ročne a projekty štandardne trvajú 4 roky. Očakáva sa, že 
v roku 2022 bude schválených 45 projektov. 
Viac informácií nájdete priamo na stránke programu.  
 

FULBRIGHT: FELLOWSHIP NA UNIVERSITY OF MICHIGAN-ANN ARBOR 
 

Fulbrightova komisia na Slovensku vyhlásila aj tento rok výzvu programu Ronald and Eileen Weiser 
Professional Development Award, ktorý umožňuje vysokoškolským pedagógom alebo výskumným 
pracovníkom stráviť 4 až 6 týždňov výučbou alebo výskumom na jednej z popredných amerických univerzít, 
University of Michigan-Ann Arbor. 
Uchádzači môžu predložiť projekty vo všetkých oblastiach výskumu a výučby, je však dôležité vopred 
kontaktovať vybraného odborníka z univerzity a získať od neho pozývací list. 
Podávanie projektu je administratívne nenáročné a popri štandardných prílohách treba z vedeckého hľadiska 
predložiť iba 2-stranovú motivačnú esej. Úspešní uchádzači budú mať uhradenú spiatočnú letenku do 
Michiganu, odpustené poplatky spojené s výskumom na univerzite, zabezpečené kvalitné ubytovanie, 
poistenie a vyplatené štipendium podľa dĺžky pobytu. 
Uzávierka podávania prihlášok je 15.9.2022. Viac informácií nájdete na tejto stránke. 
 

HORIZONT EURÓPA: MSCA 
DOCTORAL NETWORKS 2022 

 
 

Grantová schéma MSCA podporuje 
realizáciu medzinárodných výskumno-
tréningových doktorandských spoluprác, 
prostredníctvom partnerstiev organizácií z 
rôznych odvetví v Európe aj mimo nej. 
Cieľom je vyškoliť kreatívnych, inovatívnych 
a podnikavých doktorandov, ktorí sú 
schopní premeniť vedomosti a nápady na 
inovácie, produkty a služby. Uchádzačom 
môžu byť rôzne partnerstvá univerzít, 
výskumných inštitúcií a výskumných 
infraštruktúr, podnikov (vrátane malých a 
stredných podnikov) a iných sociálno-
ekonomických subjektov. Musí sa jednať o 
najmenej tri nezávislé právne subjekty, 
každý so sídlom v inom členskom alebo 
pridruženom štáte programu Horizont 
Európa. K tomuto minimu sa môže pripojiť 
akýkoľvek subjekt z ktorejkoľvek tretej 
krajiny. Výzva je otvorená do 15.11.2022. 
Viac info nájdete na tejto stránke. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 
Prameň: https://www.cost.eu/funding/ 

open-call-a-simple-one-step-application-process/. 

mailto:martin.grancay@stuba.sk
mailto:alzbeta.lapsanska@stuba.sk
mailto:jana.zavacka@stuba.sk
mailto:jana.kubatova@stuba.sk
https://www.cost.eu/funding/open-call-a-simple-one-step-application-process/
https://www.fulbright.sk/going-to-the-us-9
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-dn-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=dn;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

