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GRANT NA PROJEKTOVÚ SPOLUPRÁCU MEDZI SR A NEMECKOM
V rámci stratégie internacionalizácie v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania vyhlásilo Spolkové ministerstvo pre
vedu a vzdelávanie Nemeckej spolkovej republiky výzvu na podávanie projektov na tému Integrácia regiónov
strednej, východnej a juhovýchodnej Európy do európskeho výskumného priestoru. Predmetom
financovania je spoločná príprava žiadostí o financovanie multilaterálnych výskumných a inovačných projektov
(Horizon Europe, INTERREG, Eurostars a iné), s cieľom vybudovať siete, ktoré budú existovať aj po uplynutí
financovania projektu a vytvoriť tak potenciál dlhodobej a udržateľnej spolupráce.
O grant sa môžu uchádzať mimouniverzitné výskumné pracoviská, vysoké školy a iné výskumné organizácie.
Konzorcium, ktoré podáva projekt musí pozostávať minimálne z troch oprávnených inštitúcií z troch rôznych
krajín, a to:
 jedného nemeckého partnera (predkladateľa projektu),
 jedného partnera z krajiny, na ktoré je zameraná výzva (vrátane Slovenska) a
 jedného ďalšieho partnera z jednej z 27 členských krajín EU alebo krajiny zapojenej do programu
Horizont Európa.
V prípade schválenia projektu je možné financovať cestovné a pobytové nálady, workshopy, v odôvodnených
prípadoch vecné náklady, pomocný personál, cestovné náklady na účasť na medzinárodných podujatiach.
Výška podpory je max. 120 000 eur na obdobie max. 24 mesiacov.
Najbližšie uzávierky podávania žiadostí sú 30.11.2022, 27.9.2023 a 31.5.2024.
Viac informácií nájdete na stránke SAIA a priamo na stránke nemeckého vyhlasovateľa výzvy.

VÝROČNÁ KONFERENCIA
JRC A DG ECFIN 2022

ÚSMEV NA PONDELOK

Joint Research Centre (JRC) a Generálne
riaditeľstvo EK pre hospodárske a finančné
záležitosti (DG ECFIN) pozývajú 20.9.202221.9.2022
výskumníkov
a odborníkov
z praxe na Výročnú konferenciu, ktorej
témou bude How to turn green the
European way: keeping cutting the edge
while remaining social and fair. Účastníci
konferencie budú diskutovať o tom, ako:
 navrhnúť vhodnú politiku a nástroje na
stimulovanie prechodu na zelenú
Európu;
 zmeniť modely výroby a spotreby;
 pripraviť potrebné súkromné a verejné
investície
resp.
technologickú
transformáciu;
 dosiahnuť
potrebné
inovácie
a akumuláciu ľudského kapitálu.
Konferencia je hybridná, koná sa fyzicky
v španielskej
Seville
a online.
Na
konferenciu je potrebné sa registrovať.
Viac informácií a registračný formulár
nájdete na
tomto linku.
Prameň: https://www.facebook.com/oversixtys/photos/
a.1426634930900122/3400364876860441/.

Ing. Martin Grančay, PhD.
Ing. Mgr. Alžbeta Lapšanská
Ing. Jana Závacká, PhD.
Mgr. Jana Kubátová

tajomník
poverená vedením
domáce projekty
kvalifikačné stupne

martin.grancay@stuba.sk
alzbeta.lapsanska@stuba.sk
jana.zavacka@stuba.sk
jana.kubatova@stuba.sk

+421-905-960490, kl. 420
+421-948-944831, kl. 196
+421-918-674130, kl. 196
+421-940-947169, kl. 153

NB, B237
NB, B238
NB, B238
NB, B236

