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PROJEKTY MLADÝCH A EXCELENTNÉ TÍMY MLADÝCH: PREDĹŽENIE UZÁVIERKY
Vzhľadom na prebiehajúce letné dovolenkové obdobie predĺžil rektorát niektoré termíny súvisiace
s vyhodnotením výziev projektov mladých a excelentných tímov mladých. V tejto súvislosti predlžuje FCHPT
interný termín na podávanie projektov v oboch výzvach do 31.8.2022, dokedy je nutné projekt odovzdať Ing.
Jane Závackej, PhD. z Projektového strediska FCHPT a zaslať na jana.zavacka@stuba.sk.
Všetky ostatné podmienky podávania projektov zostávajú rovnaké. Viac informácií nájdete v minulom čísle
Newslettra.
Pripomíname, že vekové obmedzenie sa vzťahuje ku dňu podania projektu, t.j. v prípade projektov mladých
nemôže riešiteľ ku dňu podania žiadosti prekročiť vek 30 rokov a v prípade excelentných tímov mladých
nemôže ku dňu podania žiadosti prekročiť vek 33 rokov (toto obmedzenie sa vzťahuje na všetkých členov
tímu).

EURÓPSKA VÝSKUMNÁ RADA: NAJBLIŽŠIE VÝZVY
Európska výskumná rada zverejnila svoj plán práce na najbližšie obdobie:
Otvorenie výzvy
Uzávierka výzvy
Začiatok riešenia
Počet rokov praxe
Rozpočet
Trvanie projektu

Starting Grant
12.7.2022
25.10.2022
23.12.2023
2-7 rokov od PhD.
1,5 milióna €
(+ 1 milión €)
5 rokov

Consolidator Grant
28.9.2022
2.2.2023
6.4.2024
7-12 rokov od PhD.
2 milióny €
(+ 1 milión €)
5 rokov

Advanced Grant
13.7.2022
8.11.2022
2.4.2024
nestanovené
2,5 milióna €
(+ 1 milión €)
5 rokov

Viac informácií získate na Projektovom stredisku.

PRÍSTUP K JADROVÝM VÝSKUMNÝM INFRAŠTRUKTÚRAM JRC
Spoločné výskumné centrum Európskej
komisie (JRC) otvára svoje vedecké
laboratóriá
a
zariadenia
ľuďom
pracujúcim v akademickej sfére a
výskumných organizáciách, v priemysle,
v malých a stredných podnikoch a vo
všeobecnosti vo verejnom a súkromnom
sektore z členských štátov EÚ a krajín
pridružených k výskumnému programu
EÚ Horizont Európa.
Spoločné výskumné centrum (JRC)
vyhlásilo 5 výziev zameraných na prístup
k jadrovým výskumným infraštruktúram v
Geel (Belgicko) a Petten (Holandsko).
Výzvy sa otvorili 1. júla 2022 a uzávierka
je vo väčšine prípadov 31. august 2022, v
jednom prípade 15. septembra 2022.
Viac informácií o konkrétnych výzvach
a prioritne podporované oblasti výskumu
nájdete na tomto linku.
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