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PREHĽAD VÝZIEV PLÁNU OBNOVY NA ROK 2023 
Na webe Výskumnej a inovačnej autority (VAIA) sú uverejnené zámery výziev, ktoré približujú detaily 
najbližších výziev s približným časom zverejnenia. VAIA vznikla pod Úradom vlády SR s cieľom efektívnejšej 
transformácie vedy, výskumu a inovačného ekosystému. Celý plán výziev sa týka dvoch komponentov Plánu 
obnovy – Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií. Cieľom 
výzvy je podporiť projekty realizované v Bratislavskom kraji, ktoré úspešne prešli hodnotením Európskej rady 
pre inovácie v rámci výziev EIC Accelerator a EIC Transition programu Horizont Európa a získali známku 
excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence). Výzva prispeje k podpore excelentných slovenských firiem, ktoré 
sa presadili v európskej konkurencii, ale z dôvodu nízkej alokácie v príslušnej výzve programu Horizont 
Európa neboli zo strany EIC podporené. V rámci tejto výzvy bude podporený len grantový komponent 
projektu, investičný komponent nie je oprávnený,  a tiež Komponent 10: Lákanie a udržanie talentov. Cieľom 
výzvy je preto posilniť vzťahy so Slovákmi v zahraničí najmä s príslušníkmi novej diaspóry, zvýšiť 
pravdepodobnosť ich návratu domov a využiť ich know-how na modernizáciu Slovenska. Cieľom je podporiť 
organizovanie podujatí na Slovensku, ktoré posilňujú vzťahy s diaspórou. Podporené budú podujatia, v rámci 
ktorých budú aktívne zapojení príslušníci novej diaspóry s cieľom vzájomnej výmeny skúsenosti, vzdelávania 
alebo prezentovania svojej práce.  Viac informácií nájdete na tomto linku 

7. MEDZINÁRODNÝ WEBOVÝ SEMINÁR O CHÉMII A FARMACEUTICKEJ CHÉMII 
Scientific Meditech pozýva všetkých záujemcov na 7. medzinárodný webový seminár o chémii 
a farmaceutickej chémii na tému  „ Nedávny výskum, technológie a aplikácie v chémii a farmaceutickej 
chémii “, ktorá zahŕňa kľúčové prezentácie, prednášky, výstavu, sympózium, workshopy. Oblasť chémie spája 
širokú škálu vedeckých disciplín na objavovanie, navrhovanie, dodávanie, distribúciu nových liekov a terapií. 
Rozsah týchto stretnutí sa rozširuje o kľúčové regulačné oblasti, ako napr. farmaceutická chémia, 
petrochémia, zelená chémia, analytická chémia, organická a anorganická chémia, chémia potravín a pod. 
Cieľom webového seminára je vytvoriť povedomie a poskytnúť účastníkom perfektnú platformu na rozšírenie 
svojich vedomostí a skúseností a na diskusiu o spôsoboch, ako podporiť výmenu konceptov, prototypov, 
výskumných nápadov a výskumnej práce. Táto konferencia odráža súčasné zameranie globálneho výskumu, 
najnovší vývoj, interdisciplinárny výskum a prax v oblasti chémie a farmaceutickej chémie. Seminár sa 
uskutoční 23. - 24. februára 2023. Viac informácií a registračný formulár nájdete na tomto linku. 
 

ŠTIPENDIÁ FRANCÚZSKEJ VLÁDY 
Francúzsky inštitút dáva do pozornosti výzvu 
na predkladanie žiadostí o štipendium 
francúzskej vlády na rok 2023/2024 na 
absolvovanie posledného ročníka VŠ štúdia 
Master 2 - 860 € (uchádzať sa môžu študenti 
1. alebo 2. ročníka magisterského štúdia) 
alebo na dvojitý doktorát - 1588 € mesačne 
(študent získa po troch rokoch štúdia aj 
diplom francúzskej univerzity aj diplom 
slovenskej univerzity). 
Na nižšie ročníky (bakalársky stupeň a prvý 
rok magisterského štúdia - Master 1) je 
možné získať kofinancované štipendium vo 
výške 470 € mesačne. Žiadosti je potrebné 
poslať do 1. marca 2023. 
Bližšie informácie, ako aj formulár žiadosti, 
nájdete na stránke Francúzskeho inštitútu. 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
                             Zdroj: https://sk.pinterest.com/tigger2go/toon-fun/ 
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