NEWSLETTER PROJEKTOVÉHO STREDISKA FCHPT STU V BRATISLAVE
Ročník VII



číslo 27



11.7.2022

PROJEKTY MLADÝCH

EXCELENTNÉ TÍMY MLADÝCH

Rektor STU vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí
v rámci Programu na podporu mladých výskumníkov
STU. Podmienky sú podobné ako v uplynulých rokoch:
 Uchádzať o grant sa môžu interní doktorandi alebo
vysokoškolskí
učitelia/výskumní
pracovníci
zamestnaní na ustanovený pracovný čas do 3
rokov po nadobudnutí titulu PhD.
 Vekový limit všetkých uchádzačov je maximálne 30
rokov v deň podania žiadosti.
 V prípade, že sa žiadateľ opakovane uchádza o
poskytnutie grantu, žiadosť môže podať iba v
prípade kladného vyjadrenia vedúceho pracoviska
ku grantu poskytnutému v predchádzajúcom
období.
 Uchádzač, ktorý už v minulosti získal tento typ
grantu dvakrát, sa nemôže uchádzať o nový grant.
 Obdobie riešenia projektu je stanovené na
1.10.2022 až 30.9.2023.
 Rozpočet projektu je 200 eur – 1000 eur.
 Prípadné zmeny v rozpočte počas riešenia
projektu nad 30 % podliehajú schvaľovaciemu
procesu.
Žiadosť o poskytnutie grantu v dvoch origináloch spolu
s prílohami treba do 19.8.2022 do 13:00 predložiť na
Projektovom stredisku FCHPT Ing. Jane Závackej, PhD.
a samotný dokument žiadosti zároveň zaslať na
jana.zavacka@stuba.sk.
Viac informácií nájdete priamo na stránke výzvy alebo
Vám ich rado poskytne Projektové stredisko FCHPT.

Rektor STU vyhlásil novú výzvu na predkladanie
projektov v rámci Programu na podporu excelentných
tímov mladých výskumníkov v podmienkach STU:
• členovia tímu musia byť aspoň z 2 fakúlt STU, pričom
môžu byť uvedení iba v jednej žiadosti o grant,
• tím musí pozostávať minimálne z 3 členov, ktorých
vek ku dňu podania žiadosti nepresahuje 33 rokov,
• členovia tímu musia byť interní doktorandi alebo
vysokoškolskí
učitelia/výskumní
pracovníci
zamestnaní na STU na ustanovený týždenný pracovný
čas do 3 rokov po skončení 3. stupňa VŠ štúdia,
• vedúci tímu nemohol dostať tento typ grantu v
minulosti,
• obdobie riešenia je najskôr od 1.10.2022 najneskôr do
30.9.2024,
• rozpočet na celú dobu riešenia je 1000 až 5000 eur;
v prípade preferovaných tém 7000 eur. Tieto témy sú:
a) informačné
a komunikačné
technológie,
b) materiálový
výskum,
nanotechnológie,
c) priemyselné
technológie,
d) biomedicína
a biotechnológie, e) udržateľná energetika a energie,
a f) životné prostredie, pôdohospodárstvo;
• pridelené finančné prostriedky sa nemôžu použiť na
osobné náklady.

Žiadosť o poskytnutie grantu v dvoch origináloch
spolu s prílohami treba do 19.8.2022 do 13:00
predložiť na Projektovom stredisku FCHPT Ing. Jane
Závackej, PhD. a samotný dokument žiadosti zároveň
zaslať na jana.zavacka@stuba.sk.
V tlačenej verzii musí byť podpis žiadateľa,
spoluriešiteľov aj vedúceho pracoviska. Podpis
dekana zabezpečíme. Viac informácií nájdete tu.

EIT FOOD OPEN INNOVATION 2023
EIT Food čoskoro spúšťa celoeurópsku výzvu na
predkladanie návrhov na otvorenú inováciu na financovanie
spoločných aktivít, ktoré prinesú inovatívne technologické
riešenia na trh ako odpoveď na špecifické výzvy v
agropotravinárskom sektore. Očakáva sa, že navrhované
inovatívne riešenia vyústia do komerčne životaschopných
produktov a služieb do konca roku 2024 a neskôr a prispejú
k nasledujúcim úlohám:
 Zdravší život prostredníctvom jedla
 Čistý nulový potravinový systém
 Plne transparentný, spravodlivý a odolný potravinový
systém
Prihlášky do otvorenej výzvy na inovácie EIT Food 2023 sa
budú otvárať koncom augusta 2022.
Informačný webinár sa uskutoční 14.7.2022 o 11:00, kde sa
dozviete viac o výzve na predkladanie návrhov EIT Food
Open Innovation 2023 a o tom, ako sa môžete zapojiť.
Registrácia na podujatie je dostupná tu.
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