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Téma/Horizont Európa

Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie
Horizont Európa (2021 – 2027)
V tomto bulletine sme sa rozhodli predstaviť nový rámcový program EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa. V čase
zostavovania tohto čísla ešte nebolo jasné, koľko ﬁnančných prostriedkov bude mať program k dispozícii.
Európsky parlament a Rada EÚ dosiahli spoločnú dohodu o programe Horizont Európa 19. marca 2019. Európska komisia navrhla
program s celkovým rozpočtom 100 miliárd EUR. Tento rozpočet zahŕňa:
- ﬁnancovanie vykonávania vo výške približne 94 miliárd EUR (v cenách z roku 2018),
- dodatočných 3,5 miliardy EUR z fondu InvestEU,
- ﬁnancovanie výskumného a vzdelávacieho programu Euratomu vo výške 2,4 miliardy EUR.
V júli 2020 Rada EÚ dospela ku kompromisnej dohode o viacročnom ﬁnančnom rámci (VFR) na roky 2021 – 2027 a nástroji Next
Generation EU, ktorou boli prostriedky pre nový rámcový program krátené. Európska asociácia univerzít (EUA) v prvej reakcii Lídri
EÚ obmedzujú výskum a inovácie, aby dosiahli dohodu uviedla, že dohoda ukázala neschopnosť Európy strategicky investovať do
budúcnosti. Ambície spojené s investíciami do výskumu, inovácií a vzdelávania sa nenaplnili. Rámcový program Horizont Európa sa
stal podľa EUA jednou z obetí rokovaní. A hoci sa poslanci Európskeho parlamentu pokúsili posilniť prostriedky pre vedu a výskum,
dva členské krajiny vetovali návrh, pričom na jeho schválenie je potrebný súhlas všetkých členských krajín.
Čo sú rámcové programy pre výskum a inovácie?
Rámcové programy pre výskum a technický rozvoj (Framework Programmes for Research and Technological Development – FP, na
Slovensku sa používa aj skratka RP) sú programy vytvorené Európskou úniou na ﬁnancovanie a podporu vedy a výskumu
v Európskom výskumnom priestore (ERA). Prvých 6 rámcových programov bolo 5-ročných, od siedmeho sú sedemročné, od
ôsmeho nie sú označované číslom, ale majú názov – ôsmy sa volá Horizont 2020 (Horizon 2020; H2020), deviaty Horizont Európa
(Horizon Europe; HE). Konkrétne ciele a akcie sa v jednotlivých obdobiach ﬁnancovania líšia. Kým v prvých prvých siedmich
sa výskum zameriaval na rozvoj technológií, v programe Horizont 2020 sa zameriava na inovácie, rýchlejšie poskytovanie
hospodárskeho rastu a poskytovanie riešení koncovým používateľom, ktorými sú často vládne agentúry. Postupne sa zvyšoval aj
rozpočet jednotlivých FP.
Vykonávanie európskych výskumných politík a vykonávanie európskych výskumných programov je povinnosťou podľa
Amsterdamskej zmluvy (Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European
Communities and certain related acts), ktorá bola podpísaná 2. októbra 1997 a do platnosti vstúpila 1. mája 1999). Obsahuje
aj kapitolu o výskume a technickom rozvoji. Programy vymedzujú úradníci Európskej komisie, ktorým pomáhajú rôzne oﬁciálne
poradné skupiny a lobistické skupiny.
Programy boli kritizované z rôznych dôvodov, napríklad z hľadiska skutočného zníženia priemyselnej konkurencieschopnosti Európy
a zlyhania pri dosahovaní základnej excelentnosti a globálnej hospodárskej konkurencieschopnosti. V roku 2010 rakúska agentúra
na podporu výskumu spustila petíciu požadujúcu zjednodušenie administratívnych postupov. V programe Horizont 2020 už existujú
výrazné zjednodušenia: menej výkazníctva, menej auditov, kratší čas od návrhu do začiatku projektu.
Rámcové programy a ich rozpočty
Rámcový program

Obdobie

Rozpočet (v miliardách eur)

FP1

1984 – 1987

3,8

FP2

1987 – 1991

5,4

FP3

1990 – 1994

6,6

FP4

1994 – 1998

13,2

FP5

1998 – 2002

15,0

FP6

2002 – 2006

16,3

FP7

2007 – 2013

50,5 na sedem rokov + 2,7 pre Euratom na 5 rokov

Horizon 2020

2014–2020

77

Horizon Europe

2021 – 2027

pravdepodobne 80
Zdroj: https://sk.wikipedia.org/

Koncom októbra zorganizovalo Centrum vedecko-technických informácií SR úvodné informačné podujatie k novému Rámcovému
programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa. Cieľom bolo predstaviť nový program odbornej verejnosti, vedeckým
pracovníkom, kľúčovým stakeholderom, ako aj aktérom zo sféry priemyslu či vedecko-výskumných inštitúcií. Na podujatí vystúpil
aj generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie EK (DG RTD) Jean-Eric Paquet.
Všetky videá ako aj prezentácie z podujatia sú dostupné na portáli Národnej kancelárie programu Horizont 2020:
https://eraportal.sk/aktuality/kick-off-podujatie-k-ramcovemu-programu-eu-pre-vyskum-a-inovacie-horizon-europe-na-roky-20212027/
Akciu Marie Skłodowska-Curie (MSCA) prezentovala Karla Zimanová zo SAIA.
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Bližšie informácie o novom programe sú zverejnené na národnom portáli o Európskom výskumnom priestore
https://eraportal.sk/eraportal/horizont-europa/, kde sú rozdelené do sekcií: Základné informácie; Štruktúra Horizon Europe;
Implementácia a fungovanie programu; Dokumenty; Misie; Výskumno-inovačné partnerstvá; Štruktúra podpory vedy, výskumu
a inovácií; Novinky.
Program Horizont Európa sa bude realizovať prostredníctvom troch hlavných pilierov:

I. pilier „Excelentná veda“ by mal posilniť a rozšíriť excelentnosť vedeckej základne Európskej únie. Cieľom je naďalej
podporovať projekty hraničného výskumu, ktoré by mali byť vymedzené a riadené samotnými výskumnými pracovníkmi
prostredníctvom Európskej rady pre výskum, ERC, štipendiami na ﬁnančné prostriedky a výmenami výskumných pracovníkov
v rámci Akcií Marie Curie-Skłodowskej a investovania do výskumných infraštruktúr (vrátane e-infraštruktúr) svetovej úrovne.
II. pilier „Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu“ by mal posilniť kľúčové technológie a riešenia
na podporu politík EÚ a cieľov udržateľného rozvoja. Priamo by preto mal podporovať výskum týkajúci sa spoločenských výziev,
posilňovať technologické a priemyselné kapacity a stanovovať „misie“ na úrovni EÚ s ambicióznymi cieľmi, ktoré sa zaoberajú
niektorými z najväčších spoločenských problémov a výziev.
II. pilier zahŕňa aj aktivity Spoločného výskumného centra (JRC), ktoré podporujú tvorcov politík EÚ a členských štátov
s nezávislými vedeckými poznatkami a technickou podporou.
II. pilier bude rozdelený na šesť klastrov:
Zdravie
Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
Digitalizácia, priemysel a vesmír
Klíma, energetika a mobilita
Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
III. pilier „Inovatívna Európa“ by mal stimulovať prelomové riešenia, ktoré prispievajú k budovaniu trhu a ekosystémov
priaznivých pre inovácie. Zameraný bude na to, aby sa Európa stala kľúčovým hráčom v inováciách vytvárajúcich trh
prostredníctvom Európskej rady pre inovácie. Európska rada pre inovácie by mala inovátorom poskytovať priamu a prispôsobenú
podporu prostredníctvom dvoch hlavných nástrojov ﬁnancovania – „Pathﬁnder“ (podpora od počiatočnej fázy technológie až po
počiatočnú komerčnú fázu) a „Accelerator“ (podpora ďalšieho vývoja a uvedenia prelomových inovácií na trh do štádia, v ktorom
ich budú môcť investori ﬁnancovať za štandardných obchodných podmienok).
III. pilier pomôže rozvinúť celkovú oblasť inovácií v Európe, a to aj ďalším posilnením Európskeho inovačného a technologického
inštitútu (EIT) na podporu integrácie aktérov so spoločným cieľom rozvoja inovácií v oblasti výskumu, vysokoškolského vzdelávania
a podnikania.
Komisia zároveň navrhuje rozšírenie opatrení, ktoré by mali byť určené krajinám so slabšími výskumno-inovačnými výsledkami.
Tieto opatrenia by mali patriť pod časť programu, ktorá bude niesť názov „Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho
výskumného priestoru“ (Widening Participation and Strengthening the European Research Area).
Ďalšia zložku tejto časti programu „Reforma a zlepšenie európskeho systému výskumu a inovácií“ (Reforming and Enhancing the
European R&I system) by mala zahŕňať aj činnosti týkajúce sa monitorovania a hodnotenia rámcového programu, predvídavých
činností, šírenia a využívania výsledkov, modernizácie európskych univerzít, podpory a posilnenia medzinárodnej spolupráce a vedy,
spoločnosti a občanov.
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Jednou z kľúčových noviniek programu Horizont Európa je zavedenie nového prístupu k európskym partnerstvám.
Po prvýkrát bude použitý zjednocujúci politický prístup ku všetkým typom partnerstiev, počnúc od verejno-súkromných partnerstiev,
cez ERA-NET, Spoločné technologické iniciatívy (JTIs), vlajkové projekty programu Budúce a vznikajúce technológie (FET Flagships)
a aj Znalostné a inovačné partnerstvá EIT (EIT KICs), všetky budú niesť jednotný názov: Európske partnerstvá.
Reforma systému partnerstiev by mala prebiehať prostredníctvom 3 procesov:
1) zjednodušenie a racionalizácia štruktúry systému partnerstiev;
2) vytvorenie súdržného životného cyklu partnerstiev;
3) prehĺbenie strategickej orientácie partnerstiev.
V novom systéme je navrhnuté rozdelenie partnerstiev do 3 skupín, podľa ktorých sa bude rozlišovať ich vnútorné fungovanie:
1) Spoločne programované (Co-programmed). Takýto typ partnerstva bude vykonávaný na základe spoločného memoranda
o porozumení alebo zmluvného vzťahu schválenom medzi EÚ, členskými krajinami EÚ/asociovanými krajinami a/alebo súkromnými
subjektami po vzore zmluvných verejno-súkromných partnerstiev (cPPP). Partneri v rámci programu Horizont Európa vykonávajú
úlohy partnerstva viac nezávisle.
2) Spoločne ﬁnancované (Co-funded). Takýto typ partnerstiev sa bude vykonávať s viac alebo menej centralizovaným systémom
ﬁnancovania spájajúceho zdroje EÚ a národné a/alebo iné zdroje ﬁnancovania výskumu a inovácií (po vzore súčasných ERA-NET,
EJP Cofund a FET Flagships). Jadrom partnerstva sú subjekty ﬁnancujúce výskum a iné verejné subjekty. Partneri sa zaväzujú
k peňažným alebo nepeňažným príspevkom.
3) Inštitucionálne (Institutional). Tieto partnerstvá sa vykonávajú na základe článkov č. 185 alebo 187 Zmluvy o fungovaní EÚ a je
pri nich potrebný vysoký stupeň integrácie a dlhodobej vízie. Iniciatívy podľa článku 185 sú dlhodobé verejno-verejné partnerstvá
(P2P), ktoré spoločne vykonávajú viaceré členské štáty EÚ a pridružené krajiny. Európska únia sa podieľa na poskytovaní
významného ﬁnančného príspevku (až do výšky 50 %) prostredníctvom rámcového programu. Verejno-verejné partnerstvá vo
výskume a inováciách sú siete verejných organizácií (ministerstvá, ﬁnančné agentúry, manažéri programov) zo zainteresovaných
krajín EÚ a mimo nej, ktoré spájajú sily na podporu výskumných činností v rámci dohodnutej vízie alebo programu výskumu a
inovácií. Týmto spôsobom partnerstvá zosúlaďujú národné stratégie a pomáhajú zjednocovať úsilie v oblasti verejného výskumu.
Na podobnom princípe fungujú aj partnerstvá zriadené čl. 187, no v tomto prípade ide spojenie súkromného a verejného sektora
a vytvorenie tzv. spoločných technologických iniciatív (JTIs). Medzi členov spoločného podniku patrí Európska komisia, neziskové
združenie vedené priemyslom a členské štáty/pridružené štáty. Malé a stredné podniky (MSP), výskumné organizácie (vrátane
univerzít) a členovia spoločností sú vítaní, aby sa pripojili k priemyselným združeniam. JTI podporujú kooperatívny výskum v celej
Európe v oblastiach kľúčového významu pre priemyselný výskum, kde sú jasne stanovené spoločné technologické a ekonomické
ciele. Cieľom je zvýšiť európske investície poskytnutím jasného rámca pre investície do výskumu, ktoré povzbudí priemysel aj
členské štáty, aby zvýšili svoje výdavky. JTIs organizujú svoj vlastný výskumný program a prideľujú ﬁnančné prostriedky na
projekty na základe otvorených výziev.
Nové rozdelenie bude slúžiť na rapídne zníženie počtu partnerstiev. Partnerstvá však budú mať širší súbor aktérov s väčším
dosahom a lepšou viditeľnosťou a zvýšenou transparentnosťou. Prispejú tiež k väčšej otvorenosti európskych ekosystémov vedy,
výskumu a inovácií.

Mohlo by vás zaujímať
Úspešnosť v programe Horizont 2020: Írsko vs. Slovensko
Dušan Janičkovič (Národný kontaktný bod pre Horizont 2020: Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy)
porovnal výsledky Slovenska a Írska v rámcovom programe Horizont 2020. Pripraviť porovnanie ho motivovali írske média, ktoré
informovali o vysokej úspešnosti krajiny v H2020 za roky 2014-2020. Ako uviedol, „dáta nútia k hlbokému zamysleniu sa nad
samými sebou.”
Zdroj: https://innonews.blog/2020/10/08/uspesnost-v-programe-horizont-2020-irsko-vs-slovensko/
Počet
obyvateľov
Írsko
Slovensko
Írsko /
Slovensko

Prostriedky
získané z EU
projektov

Podpísané
granty

Počet účastí

Success rate

Prijaté (eligible)
projektové
návrhy

Počet
projektových
prihlášok

4,4 mil.

1 140 mil. €
(2,2 %)

2 147
(7,6 %)

3074 (2,23%)

14,37 %

14 400
(6,2 %)

19 339
(2,19 %)

5,4 mil.

121,2 mil. €
(0,23 %)

437
(1,55 %)

591 (0,45%)

13,61 %

3 153
(1,36 %)

3 921
(0,44 %)

0,8

9,4

4,9

5,2

1,06

4,6

4,9

% = podiel zo všetkých grantov Horizontu 2020.
Údaje: https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/, Eurostat
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Slovensko chce posilniť svoju účasť v európskej spolupráci vo výskume a vývoji
Vláda SR 11. novembra 2020 odsúhlasila Program Agentúry na podporu výskumu a vývoja „Posilnenie účasti SR v európskej
spolupráci vo výskume a vývoji“.
Cieľom navrhovaného programu je podpora účasti SR v rámcovom programe Horizont Európa (HE) a podpora špičkových projektov
zameraných na európske priority.
Očakávaným výsledkom bude vyššie zapojenie slovenských subjektov do programu Európskej komisie. Program HE povedie
k zlepšeniu využívania mimorozpočtových zdrojov ﬁnancovania výskumu a inovácií z programov Európskej komisie.
Realizáciou programu APVV sa podporí aj viacero priorít z programového vyhlásenia vlády: zvýšenie podielu grantového
ﬁnancovania excelentnej vedy a výskumu, dosiahnutie transparentnejšieho prideľovania prostriedkov, podpora synergie medzi
národnými a európskymi témami výskumu a vývoja a zvýšenie čerpania mimorozpočtových zdrojov.
Motiváciou pri príprave programu bolo, že vo využívaní mimorozpočtových zdrojov ﬁnancovania, v rámci EÚ sme zaostávali.
V predchádzajúcom programe Horizont 2020 sme získali len 0,3 % dostupných zdrojov, teda 106 miliónov EUR.
Nástrojmi programu APVV sú: refundácia nákladov na prípravu projektov HE v prípade dosiahnutia prahovej hodnoty, podpora
projektov ERC a projektov s hodnotením Seal-of-Excellence, vypísanie komplementárnych výzev k projektom HE, ako aj
spoluﬁnancovanie účasti slovenských inštitúcií vo výzvach európskych partnerstiev programu HE.
Samotné vyhlasovanie jednotlivých výziev APVV bude nasledovať po zabezpečení rozpočtových zdrojov a v súlade s dostupnou
alokáciou v kapitole APVV. Počíta sa napríklad, že časť programu bude v budúcom roku možné ﬁnancovať z úspor v kapitole APVV
na programe bilaterálnych projektov vo výške približne 500-tisíc EUR, v dôsledku nižšieho čerpania v súvislosti s pandémiou
COVID-19. Ďalší zdroj ﬁnancovania môže okrem európskych grantov predstavovať aj prípadné navýšenie kapitoly APVV z Fondu
obnovy.
Zdroj: https://www.minedu.sk
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Štipendiá a granty
 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY
Pri štipendiách, ktoré administruje SAIA, n. o., sa priamo z názvu prekliknete do databázy
štipendií a grantov na www.saia.sk, resp. na www.granty.saia.sk, kde sú zverejnené podrobné
informácie a z ktorej je možné podať žiadosť. Odporúčame vám pozrieť si „Často kladené
otázky (help)″, kde nájdete praktické rady, ako pracovať s databázou a ako podať žiadosť.
Ak je už možné podávať žiadosti, v ponuke sa objaví aktívne tlačidlo „Podaj žiadosť”.
V bulletine pri týchto ponukách spravidla uvádzame iba oprávnených uchádzačov (ak to
nevyplýva priamo z názvu). Štipendiá s aktuálnou uzávierkou uverejňujeme aj v prípade,
ak sme o nich informovali v predchádzajúcich číslach.

 RÔZNE KRAJINY
Národný štipendijný program SR
Uzávierka: 30. apríl 2021 on-line na www.stipendia.sk
 štipendiá pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia
 štipendiá pre doktorandov – študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia
 štipendiá pre postdoktorandov

Štipendiá sú určené na študijné, výskumné a umelecké pobyty v ktorejkoľvek krajine sveta. Spolu so štipendiom je
v prípade potreby možné požiadať aj o cestovný grant, teda o paušálny príspevok na financovanie cestovného.
Bližšie informácie: www.stipendia.sk
Za vzdelaním do zahraničia
Uzávierka: priebežne (prvý týždeň v mesiaci; minimálne 2 mesiace pred odchodom)
Program českej Nadácie pre rozvoj vzdelania (Nadace pro rozvoj vzdělání) ponúka štipendium študentom 1. a 2. stupňa
vysokoškolského štúdia do 25 rokov na českých a slovenských vysokých školách, ktorí v zahraničí absolvujú pobyt v rámci
programu Erasmus+ alebo krátkodobý študijný program a vrátia sa späť na domovskú univerzitu. Nadácia prednostne
podporuje študentov technických odborov a medikov.
Bližšie informácie: www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-zahranici/
Európska molekulárno-biologická konferencia: Štipendiá EMBO na výskumné pobyty
Uzávierka: priebežne, minimálne 3 mesiace pred plánovaným pobytom (krátkodobý pobyt)
 Štipendium na krátkodobý výskumný pobyt

Štipendium je určené pre doktorandov a výskumných pracovníkov, ktorí chcú absolvovať krátkodobý výskumný pobyt
v laboratóriu v zahraničí. Výskumné pobyty sa môžu realizovať medzi členskými krajinami Európskej molekulárno-biologickej
konferencie (EMBC), pridruženými členskými krajinami a spolupracujúcimi partnermi. Výmenné pobyty sa nemôžu realizovať
medzi dvomi laboratóriami z tej istej krajiny. Výška štipendia závisí od cieľovej krajiny.
Bližšie informácie: http://embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships
 Štipendium pre postdoktorandov

Štipendium je určené pre postdoktorandov, ktorí chcú pracovať vo výskumnom laboratóriu v zahraničí (v prípade občana
členskej krajiny EMBC v ktorejkoľvek krajine sveta). Výška štipendia závisí od cieľovej krajiny, štipendium sa udeľuje na
jeden až dva roky. Uzávierka predkladania žiadostí je priebežne, výber sa uskutočňuje dvakrát ročne, v prvom sa
posudzujú žiadosti predložené k druhému piatku vo februári a v druhom k druhému piatku v auguste.
Bližšie informácie: https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/postdoctoral-fellowships
Štipendiá Google Europe pre študentov so zdravotným postihnutím
Uzávierka: 4. december 2020

Google Europe Scholarship for Students with Disabilities je určené študentom informatiky, výpočtovej techniky, informačných
technológií alebo úzko súvisiacich technických odborov so zdravotným postihnutím na európskych univerzitách v akademickom
roku 2020/2021 a budú pokračovať v bakalárskom, magisterskom alebo doktorandskom štúdiu na univerzite v Európe
v akademickom roku 2021/2022.
Bližšie informácie: https://buildyourfuture.withgoogle.com/scholarships/google-students-with-disabilities-scholarship/
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Štipendium Branca Weissa
Uzávierka: 15. január 2021

The Branco Weiss Fellowship je určené pre postdoktorandov z celého sveta, ktorí chcú pracovať na svojom výskumnom
projekte. Podporujú sa projekty z nových oblastí vedy a techniky. Uchádzači musia mať do termínu uzávierky doktorandský titul,
pričom od jeho udelenia nemohlo uplynúť viac ako 5 rokov. Štipendium sa udeľuje najviac na 5 rokov, pričom po dvoch rokoch
je potrebné dokladovať získané výsledky. Súčasťou výberového konania je aj osobný pohovor s vybranými uchádzačmi
v Zürichu. Štipendium administruje Švajčiarsky federálny technologický inštitút v Zürichu (Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich).

Bližšie informácie: https://brancoweissfellowship.org/

 BELGICKO
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskeho
spoločenstva a Valónskeho regiónu
Uzávierka: 18. február 2021 on-line na www.granty.saia.sk
 letný kurz didaktiky francúzskeho jazyka (Univerzita v Liège), 3 týždne

Štipendium je určené učiteľom francúzskeho jazyka na SŠ a VŠ, študentom 1. stupňa VŠ odboru učiteľstvo francúzskeho
jazyka (ukončené minimálne 3 semestre), študentom 2. stupňa VŠ odboru učiteľstvo francúzskeho jazyka.
 letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry pre študentov francúzskeho jazyka (Slobodná univerzita v Bruseli),

3 týždne

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) a študentom 2. stupňa VŠ, vyžaduje sa
znalosť francúzskeho jazyka minimálne na úrovni A1, uprednostnení budú študenti francúzskeho jazyka.
 letná škola francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov (Univerzita v Mons), 3 týždne

Štipendium je určené diplomatom a vedúcim pracovníkom štátnej správy, ktorí ovládajú francúzsky jazyk.

 BULHARSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy
Bulharskej republiky
Uzávierka: 9. február 2021 on-line na www.granty.saia.sk
 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študenti bulharčiny 1 semester)
a študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú bulharský jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.
 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt

Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú bulharský jazyk
alebo iný dohodnutý jazyk potvrdený v akceptačnom liste. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list.
 letný kurz bulharského jazyka

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom,
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ. Uchádzač musí ovládať bulharský jazyk (základy). Uprednostnení
môžu byť študenti slovanských jazykov.

 ČESKO
Štipendiá vyplývajúce z Protokolu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom
školstva, mládeže a telovýchovy ČR o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu
Uzávierka: 11. február 2021 on-line na www.granty.saia.sk
 študijný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ (3 – 10 mesiacov)

Štipendium je určené študentom slovenských verejných vysokých škôl 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 4 semestre)
a 2. stupňa VŠ. Vyžaduje sa akceptačný list.
 študijný pobyt pre doktorandov (3 – 10 mesiacov)

Štipendium je určené doktorandom slovenských verejných vysokých škôl. Vyžaduje sa akceptačný list.
 letná škola slovanských štúdií (1 mesiac)

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom
a vysokoškolským učiteľom.
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 ČÍNA
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Čínskej ľudovej republiky v oblasti školstva
Uzávierka: 11. február 2021 on-line na www.granty.saia.sk
 ročný študijný pobyt

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študenti sinológie 1 semester), študentom
2. stupňa VŠ a doktorandom. Uchádzači musia ovládať čínsky alebo iný dohodnutý jazyk. Akceptačný list je výhodou.
 ročný študijný pobyt pre študentov medicíny

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom. Uchádzači musia ovládať čínsky
alebo iný dohodnutý jazyk. Akceptačný list je výhodou.
 ročný výskumný pobyt

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú čínsky alebo iný dohodnutý
jazyk. Vyžaduje sa pozývací list.

 EGYPT
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva SR
a Ministerstvom vysokého školstva a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky
Uzávierka: 4. február 2021 a priebežne, 5 mesiacov pred začiatkom pobytu (krátkodobý pobyt) on-line
na www.granty.saia.sk
 krátkodobý vedecký pobyt (max. 10 dní)

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú arabský alebo iný dohodnutý jazyk.
Vyžaduje sa pozývací list.
 3- až 5-mesačný študijný pobyt

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent arabčiny 1 semester), študentom
2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú arabský alebo anglický jazyk. Uprednostnení sú študenti spoločenských vied a arabistiky.
Vyžaduje sa akceptačný list (nepredkladajú študenti arabistiky).
 3- až 5-mesačný výskumný pobyt

Štipendium je určené doktorandom so znalosťou arabského alebo iného dohodnutého jazyka. Vyžaduje sa akceptačný list
(nepredkladajú študenti arabistiky).
 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom so znalosťou arabského alebo iného dohodnutého
jazyka. Vyžaduje sa pozývací list.
 kurz arabského jazyka (Arabské vzdelávacie centrum, min. 1 mesiac počas akademického roka)

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom,
vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú arabský jazyk (základy).

 FÍNSKO
EDUFI Fellowships
Uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred plánovaným pobytom
Štipendium je na 3- až 12-mesačný pobyt. Hlavnou cieľovou skupinou sú študenti doktorandského štúdia, ktorí si budú robiť
doktorát (alebo dvojitý doktorát) na fínskej univerzite. Žiadosť Fínskej národnej rade pre vzdelávanie (EDUFI) podáva fínska
univerzita.
Bližšie informácie: www.oph.fi/en/development/edufi-fellowship

 FRANCÚZSKO
Eiffelove štipendiá excelentnosti
uzávierka: 8. január 2021

Eiffel Bourses d´Excellence na magisterské a doktorandské štúdium (12 až 36 mesiacov; spoločné vedenie dizertačnej práce,
maximálne 10 mesiacov) pre najlepších študentov. Znalosť francúzskeho jazyka nie je nutnosťou, uchádzač sa však musí
zaviazať navštevovať kurz francúzštiny pred nástupom na kurz, ako aj počas stáže vo Francúzsku. Zameranie programu:
1. inžinierstvo, matematika, fyzika, chémia, vedy o živej prírode (life sciences), bio- a nanotechnológie, vedy o životnom
prostredí, informačné a komunikačné vedy; 2. ekonómia a manažment; 3. právo, politické vedy, medzinárodné vzťahy.

Bližšie informácie: https://www.campusfrance.org/fr/le-programme-de-bourses-d-excellence-eiffel
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 GRÉCKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou
a Helénskou republikou
Uzávierka: 25. február 2021 a priebežne, 5 mesiacov pred začiatkom pobytu (krátkodobý pobyt) on-line
na www.granty.saia.sk
 5- až 10-mesačný výskumný pobyt

Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom. Nie je možné poberať ho spolu
s iným štipendiom. Uchádzač si musí vybrať prijímajúcu inštitúciu zo zoznamu gréckych verejných univerzít a zo zoznamu
schválených postgraduálnych študijných programov.
 letný kurz modernej gréčtiny

Štipendium je určené študentom vysokej školy 1. stupňa (ukončené minimálne 2 semestre; študenti gréčtiny 1 semester),
študentom vysokej školy 2. stupňa, doktorandom, učiteľom vysokej školy a výskumným pracovníkom.
 krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní)

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa pozývací list, znalosť gréckeho, anglického alebo
francúzskeho jazyka.

 CHORVÁTSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy,
vzdelávania a športu Chorvátskej republiky
Uzávierka: 4. február 2021 on-line na www.granty.saia.sk
 semestrálny študijný pobyt (minimálne 4 mesiace)

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre) a študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú
chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.
 študijný alebo výskumný pobyt (minimálne 1 mesiac)

Štipendium je určené doktorandom, ktorí ovládajú chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.
 letný kurz chorvátskeho jazyka na Záhrebskej slavistickej škole

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vedeckým pracovníkom
a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú chorvátsky jazyk (základy).
 prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a chorvátskeho jazyka a literatúry (1 až 30 dní)

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa akceptačný list a odborný program.

 INDIA
Program ITEC – štipendiá na odborné kurzy
Uzávierka: priebežne, minimálne 4,5 mesiaca pred začiatkom kurzu on-line na www.granty.saia.sk
Odborné kurzy (minimálne 2-týždňové), napríklad anglický jazyk, manažment, webový dizajn, telekomunikácie, informačné
a komunikačné technológie a pod., sú určené zamestnancom štátnej alebo verejnej správy, obchodnej alebo priemyselnej
komory, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom s ukončeným vysokoškolským vzdelaním vo veku 25 až 45 rokov
s 5-ročnou pracovnou skúsenosťou a aktívnou znalosťou anglického jazyka. Zoznam kurzov je zverejnený na
http://itec.mea.gov.in, uchádzač si vyberá jeden z ponúkaných kurzov (musí si zistiť, či kurz spadá do štipendijného programu
ITEC). Indická strana hradí spiatočnú letenku, školné, ubytovanie, zdravotnú starostlivosť, vreckové, príspevok na knihy
a študijnú cestu.

 IZRAEL
Štipendiá Weizmanovho vedeckého inštitútu pre profesorov
Uzávierka: do 31. decembra 2020
Vynikajúci profesori z vysokých škôl alebo výskumných ústavov sa môžu v rámci Visiting Professors Program uchádzať
o 2- až 12-mesačný pobyt na Weizmanovom vedeckom inštitúte (Weizmann Institute of Science). Pobyt sa uskutoční medzi
1. októbrom 2021 a 30. septembrom 2022.
Bližšie informácie: www.weizmann.ac.il/acadaff/visiting-scientists/visiting-professors-program-information-and-application
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 JAPONSKO
Odborná stáž Vulcanus pre študentov vybraných technických odborov
Uzávierka: 20. január 2021
Program odborných stáží Vulcanus je financovaný EU-Japan Centre for Industrial Cooperation a japonskými spoločnosťami.
Študentovi je poskytnutý bezplatne jazykový kurz, semináre a ubytovanie. Pobyt sa skladá z týždňového seminára o Japonsku,
4-mesačného intenzívneho kurzu japonského jazyka a 8-mesačného pracovného pobytu vo firme. O program sa môžu uchádzať
študenti bakalárskeho alebo magisterského štúdia v odboroch: informačné technológie, strojníctvo, stavebné inžinierstvo,
elektrotechnika, chémia, fyzika a pod., ktorým škola uzná tento pobyt ako prax alebo ako súčasť štúdia.
Bližšie informácie: www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0.

 MAĎARSKO
Štipendiá Nadácie Domu maďarských prekladateľov
Uzávierka: priebežne

Magyar Fordító Ház Alapítvány poskytuje štipendiá na pobyty v Dome maďarských prekladateľov v Balatonfürede po celý rok.
Rada nadácie sa k žiadosti vyjadrí do jedného mesiaca od podania. Uchádzači predkladajú plán projektu, životopis, zoznam
publikácií a zmluvu s vydavateľom. Dĺžka štipendia (2, 4, 6 alebo 8 týždňov) by mala byť úmerná rozsahu diela.
Bližšie informácie: www.forditohaz.hu

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva MR
v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže
Uzávierka: 26. január 2021 on-line na www.granty.saia.sk
 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Štipendium je určené študentom denného štúdia 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre) a 2. stupňa VŠ, ktorí
ovládajú maďarský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk potvrdený v akceptačnom liste.
 1- až 10-mesačný doktorandský pobyt

Štipendium je určené interným doktorandom, ktorí ovládajú maďarský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk potvrdený
v akceptačnom liste.
 1- až 3-mesačný výskumný pobyt
 5- až 20-dňový krátkodobý pobyt

Štipendiá sú určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú maďarský jazyk alebo iný dohodnutý
jazyk. Vyžaduje sa pozývací list.
 letné jazykové/odborné kurzy (2 – 4 týždne)

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent maďarčiny 1 semester), študentom
2. stupňa VŠ, doktorandom a vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa potvrdenie o znalosti maďarského jazyka; od
uchádzačov o jazykový kurz v anglickom jazyku potvrdenie o úrovni anglického jazyka.

 MOLDAVSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva
a mládeže Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 9. február 2021 on-line na www.granty.saia.sk
 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých

pracovníkov, ktorí ovládajú moldavský alebo anglický jazyk

 5- až 10-mesačný študijný pobyt pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú moldavský alebo anglický jazyk

 NEMECKO
Knižnica kniežaťa Augusta vo Wolfenbütteli – výskumné štipendiá na rok 2022
Uzávierka: 31. január 2021

Herzog August Bibliothek ponúka postdoktorandské štipendiá na 6- až 10-mesačný výskumný pobyt a štipendiá na krátkodobé
1- až 3-mesačné výskumné pobyty zamerané najmä na výskum historických kníh a rukopisov.

Bližšie informácie: www.hab.de/de/home/wissenschaft/stipendienprogramme/forschungsstipendien.html
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Štipendiá a granty
Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe
Uzávierka: 1. február 2021
 Odborné exkurzie (7 – 12 dní) sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončený minimálne 1 semester) do 15 osôb

pod vedením vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva slovenský vysokoškolský učiteľ.

 Študentské praxe (7 – 12 dní) sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončený minimálne 1 semester) do 15 osôb

pod vedením vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva nemecký vysokoškolský učiteľ.

Bližšie informácie: www.saia.sk a www.daad.de

 POĽSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného
vzdelávania a športu Poľskej republiky
Uzávierka: 2. február 2021 on-line na www.granty.saia.sk
Od uchádzačov sa vyžaduje ovládanie poľského alebo iného dohodnutého jazyka a akceptačný list (okrem letného kurzu
poľského jazyka).
 semestrálny študijný pobyt – polonistika pre študentov polonistiky, slovakistiky, slavistiky 1. stupňa VŠ a študentov

2. stupňa VŠ

 semestrálny študijný pobyt – iné odbory pre študentov 1. stupňa VŠ a študentov 2. stupňa VŠ
 1- až 3-mesačný výskumný pobyt pre doktorandov
 1- až 10-mesačný výskumný pobyt pre vedeckých pracovníkov VŠ a vysokoškolských učiteľov
 letný kurz poľského jazyka (napr. Varšava, Katovice, Krakov, Lodž, Lublin, 3 až 4 týždne) pre študentov 1. stupňa VŠ,

študentov 2. stupňa VŠ, doktorandov a vysokoškolských učiteľov. Vyžaduje sa znalosť poľského alebo anglického jazyka
na úrovni B1. Prednosť majú slovakisti a polonisti.

 RAKÚSKO
Fond pre vedecký výskum: Program Lise Meitnerovej pre vedcov zo zahraničia
Uzávierka: priebežne

Lise-Meitner-Programm für ForscherInnen aus dem Ausland je určený pre vysokokvalifikovaných výskumníkov bez obmedzenia

veku s titulom PhD. s medzinárodnými vedeckými publikáciami, ktorí sa v Rakúsku nezdržiavali viac ako 3 roky v rámci 10
po sebe nasledujúcich rokov. Štipendium sa udeľuje na 12 – 24 mesiacov, bez možnosti predĺženia. Ide o podporu formou
pracovného miesta na základe výskumného projektu – plat postdoktoranda 69 040 EUR/rok alebo postdoktoranda-seniora
75 890 EUR/rok; príspevok na ďalšie výdavky (materiál, pomocné sily, cestovné a podobne) je do výšky 12 000 EUR. Program
administruje Fond pre vedecký výskum (Fond zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung).
Bližšie informácie: www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/meitner-programm/
Štipendiá Nadácie Fritza a Helgy Exnerových
Uzávierka: koniec decembra 2020

Fritz und Helga Exner-Stiftung ponúka štipendiá mladým vedcom z juhovýchodnej Európy na krátkodobé výskumné cesty do
Nemecka. Uzávierka prijímania žiadostí je trikrát ročne (koniec apríla, augusta a decembra).
Bližšie informácie: www.sogde.org/nachwuchsfoerderung/stipendien/

 RUMUNSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva,
výskumu a mládeže Rumunska
Uzávierka: 9. február 2021 on-line na www.granty.saia.sk
 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študenti rumunčiny 1 semester)
a študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú rumunský alebo iný jazyk dohodnutý v akceptačnom liste.
 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt

Štipendium je určené doktorandom, vedeckým pracovníkom VŠ a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú rumunský alebo
iný jazyk dohodnutý v akceptačnom liste. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list.
 letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom
a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú rumunský jazyk (základy).
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Štipendiá a granty
 RUSKÁ FEDERÁCIA
Štipendiá vyplývajúce z Dohody medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania RF o spolupráci
v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 9. február 2021 on-line na www.granty.saia.sk
 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončených minimálne 4 semestre; rusisti 2 semestre) a študentom
2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú ruský jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list (u študentov ruského jazyka je akceptačný list vítaný).
Pobyt nie je možné absolvovať na umeleckej škole.
 2-mesačná jazyková stáž

Štipendium je určené študentom rusistiky 1. stupňa VŠ a 2. stupňa VŠ. Stáž sa uskutoční v Štátnom inštitúte ruského jazyka
A. S. Puškina v Moskve.
 1- až 10-mesačný výskumný pobyt

Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ruský jazyk.
Vyžaduje sa akceptačný list, resp. pozývací list. Pobyt musí byť absolvovaný na štátnej vysokej škole.
 1-mesačný letný kurz ruského jazyka

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom,
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ruský jazyk. Kurz sa uskutoční v Štátnom inštitúte
ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve.
 celé bakalárske štúdium (3 – 4 roky)

Štipendium je určené študentom SŠ (v poslednom ročníku), absolventom SŠ, študentom 1. stupňa VŠ vo veku do 25 rokov,
ktorí ovládajú ruský jazyk a majú výborné študijné výsledky. Nie je možné uchádzať sa na odbory z oblastí kultúra, umenie
a medzinárodné vzťahy.
 celé magisterské štúdium (2 roky)

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (v poslednom ročníku) a absolventom 1. stupňa VŠ vo veku do 25 rokov, ktorí
ovládajú ruský jazyk a majú výborné študijné výsledky. Nie je možné uchádzať sa na odbory z oblastí kultúra, umenie
a medzinárodné vzťahy.
 celé štúdium v oblastiach jadrová energetika, energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy

a technológie a základné lekárstvo

Štipendium je určené študentom SŠ (v poslednom ročníku), absolventom SŠ, študentom 1. stupňa VŠ a absolventom 1.
stupňa VŠ.

 SEVERNÉ MACEDÓNSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
a Ministerstvom školstva a vedy Macedónskej republiky v oblasti vzdelávania a vedy
Uzávierka: 4. február 2021 on-line na www.granty.saia.sk
 študijný/výskumný pobyt (3 – 10 mesiacov)

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom, ktorí ovládajú macedónsky alebo iný
dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.

 TURECKO
Štipendiá Tureckej rady pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK) pre hosťujúcich vedeckých
pracovníkov a vedeckých pracovníkov na tvorivom voľne
Uzávierka: priebežne
Cieľom programu Fellowships for Visiting Scientists and Scientists on Sabbatical Leave je podporiť účasť excelentných
zahraničných vedcov na seminároch, prednáškach a výskume na tureckých univerzitách, vo výskumných inštitúciách
a v priemysle. Program podporuje aj vedeckých a výskumných pracovníkov, ktorí majú tvorivé voľno (sabbatical) na domácej
inštitúcii a plánujú ho využiť na pobyt na univerzite alebo vo výskumnej inštitúcii v Turecku.
Trvanie pobytu: hosťujúci vedeckí pracovníci – krátkodobý pobyt – maximálne 1 mesiac; hosťujúci vedeckí pracovníci –
dlhodobý pobyt – maximálne 12 mesiacov; pobyt pre výskumných pracovníkov na tvorivom voľne – 3 až 12 mesiacov.
Žiadosť podáva turecký pozývajúci výskumník alebo prijímajúca inštitúcia.
Bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr
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Štipendiá a granty
 USA
Štipendijný program pre stredoškolákov Secondary School Scholarship Program
Uzávierka: 7. december 2020

Secondary School Scholarship Program, ktorý administratívne zabezpečuje organizácia LEAF, je určený študentom 2. ročníka
a niektorým študentom 1. ročníka gymnázií a sexty (kvinty) osemročných gymnázií a lýceí, obchodných akadémií
a medzinárodných škôl na území SR. V ponuke sú štipendiá na štúdium na prestížnych súkromných stredných školách v USA,
a to na ročné štúdium (10 mesiacov) v rámci programu organizácie ASSIST a dvoj- až trojročné štúdium v rámci Davis
International Scholars Program.
Bližšie informácie: https://www.leaf.sk/stipendia-na-skolsky-rok/.
Študijný pobyt Kybernetická bezpečnosť na univerzitách
Uzávierka: 20. december 2020
Fulbrightova komisia v spolupráci s Komisiami v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku umožňuje prihlásiť
sa na 3-týždňový študijný pobyt v USA zameraný na kybernetickú bezpečnosť, ktorý sa bude konať medzi marcom až júnom
2021. Pobyt je určený pre pracovníkov verejných alebo súkromných univerzít, ktoré plánujú zaviesť nové, kvalitne navrhnuté
programy kybernetickej bezpečnosti a/alebo podporovať rozvoj a posilnenie už existujúcich programov. Uchádzač musí mať
veľmi dobrú znalosť anglického jazyka (minimálne na úrovni B2). Prednosť majú uchádzači so značným akademickým a/alebo
profesionálnym vzdelaním v tejto oblasti, a ktorí majú reálny vplyv na program kybernetickej bezpečnosti realizovaný alebo
plánovaný v ich inštitúcii. Komisia môže nominovať 2 účastníkov zo Slovenskej republiky.
Bližšie informácie: www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/269-kyberneticka-bezpecnost-na-univerzitach-2021-studijny-pobyt-v-usa;
https://fulbright.edu.pl/cybersecurity/

 VEĽKÁ BRITÁNIA
Štipendijný program pre stredoškolákov Secondary School Scholarship Program
Uzávierka: 7. december 2020

Secondary School Scholarship Program, ktorý administratívne zabezpečuje organizácia LEAF, je určený študentom 2. ročníka
a niektorým študentom 1. ročníka gymnázií a sexty (kvinty) osemročných gymnázií a lýceí, obchodných akadémií
a medzinárodných škôl na území SR. Môžu sa uchádzať o štipendiá Asociácie riaditeľov nezávislých britských škôl HMC na ročné
až dvojročné štúdium na prestížnych internátnych stredných školách.
Bližšie informácie: https://www.leaf.sk/stipendia-na-skolsky-rok/.
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V skratke
 Európska cena Karola Veľkého pre mládež
Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen vyhlásili ďalší ročník súťaže
venovanej problematike rozvoja EÚ, integrácie a európskej identity – Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež.
Cena sa udeľuje projektom, ktoré podporujú európske a medzinárodné porozumenie, posilňujú rozvoj spoločného
povedomia o európskej identite a integrácii, slúžia ako vzor pre mladých ľudí žijúcich v Európe a sú praktickými
príkladmi spolunažívania Európanov ako jednotného spoločenstva. Projekty sa môžu zameriavať na organizovanie
rôznych mládežníckych podujatí, výmenných programov mládeže alebo internetové projekty s európskym
rozmerom. Uchádzači by mali byť vo veku od 16 do 30 rokov, musia byť občanmi jedného z 28 členských štátov
Európskej únie alebo musia mať bydlisko na ich území. Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo skupiny.
Termín na podávanie prihlášok je 1. február 2021.
Bližšie informácie: http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/sk

 Konferencie o vzdelávaní
 Tretí európsky samit o vzdelávaní: Transformácia digitálneho vzdelávania, budovanie odolnosti
v európskom vzdelávacom priestore
10. december 2020 (on-line)
Bližšie informácie: https://ec.europa.eu/education/summit/digital-education-transformation_en

 Innovation through internationalisation. How international cooperation and mobility

foster innovation in higher education
22. apríl 2021, Zürich, Švajčiarsko
Bližšie informácie: https://aca-secretariat.be/post_event/innovation-through-internationalisation-how-internationalcooperation-and-mobility-foster-innovation-in-higher-education/?yearEvent=2020

 Konferencia Medzinárodnej asociácie pre študijné a profesijné poradenstvo (IAEVG):
Maximizing Potential of Career Guidance

27. až 29. apríl 2021, Riga, Lotyšsko
Bližšie informácie: https://iaevg.com/Conferences#Annual_conf; http://www.iaevgconference2020.lv/

 Veľtrhy o vzdelávaní, práci a kariére
Na svete sa každoročne konajú desiatky veľtrhov zameraných na vzdelávanie, kde majú záujemcovia o štúdium
doma, ale aj v zahraničí možnosť získať informácie o takýchto príležitostiach. Veľtrhy a podobné akcie sú zároveň
príležitosťou pre vzdelávacie inštitúcie prezentovať svoju ponuku a osloviť potenciálnych študentov. Okrem toho,
že mnohé z takýchto podujatí majú vlastné webové stránky, existujú aj portály, ktoré zhromažďujú informácie
o veľtrhoch na jednom mieste. Takými sú napríklad stránky organizácií WEBA – www.webaworld.com,
Studycentral – www.universityfairs.com, Educationfair – www.educationfair.nl či Edufindme – http://edufindme.com.
V čase cestovných obmedzení kvôli pandémii ochorenia Covid-19 sa uskutočňujú virtuálne veľtrhy, informácie o nich
sú napríklad na stránkach https://www.fppedu.media/virtual-fairs; https://begingroup.com/en/country/online/;
https://bmiglobaled.com/recruit-students/BMI-Connect-Live
 Medzinárodný veľtrh vzdelávania PROEDUCO
2. – 3. december 2020, Košice, Slovensko
Bližšie informácie: www.proeduco.sk

 Gaudeamus Praha 2021
19. – 21. január 2021, Praha, Česká republika
Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania.
Bližšie informácie: https://gaudeamus.cz/praha
 Výstavy Kam na vysokú
26. január 2021 Poprad, 27. január 2021 Trnava, 28. január 2021 Žilina,
2. február 2021 Banská Bystrica, 3. február 2021 Košice, 4. február 2021 Prešov
Bližšie informácie: www.kamnavysoku.sk/mesta
 BaselEduCa Expo 2021 – 4th International Education & Career Exhibition
20. – 21. apríl 2021, Bazilej, Švajčiarsko
Bližšie informácie: www.ipdinstitute.ch/BaselEduCa-Expo-2021/
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