
 

 

 

 

Otvorenie druhej výzvy mobilitného programu SASPRO 2 

 

Druhá výzva na predkladanie projektov programu SASPRO 2 sa otvára 3. 5. 2021 a bude trvať do 

31. 8. 2021. Po ukončení výberového procesu druhej výzvy by prví vedci mali začať 

pracovať v hosťujúcich inštitúciách od februára 2022. Ostatné dátumy nástupu pre úspešných 

uchádzačov sú máj, júl a september 2022.  

 

Prihlášku je možné podať iba elektronicky cez systém na podávanie prihlášok, ktorý je dostupný na 

internetovej stránke Programu SASPRO 2 https://saspro2.sav.sk/. 

 

Prihlásiť sa môžu výskumní pracovníci všetkých národností, ktorí sú držiteľmi titulu PhD. Oprávnení 

uchádzači sú skúsení vedci do 15 rokov od získania prvého doktorátu alebo rovnocenného titulu. 

Kritériá oprávnenosti pre výskumných pracovníkov sa líšia podľa schémy, na ktorú sa chcú prihlásiť: 

 

Schéma Incoming - určená pre vedcov (občanov členských štátov EÚ, asociovaných krajín a tretích 

krajín), ktorí sa v priebehu troch rokov predchádzajúcich podaniu prihlášky nezdržiavali alebo 

nevykonávali svoju hlavnú činnosť na území Slovenskej republiky dlhšie ako 12 mesiacov. 

 

Schéma Reintegrácia - určená pre občanov Slovenskej republiky, ktorí svoju hlavnú činnosť (práca, 

štúdium a iné) vykonávali v tretej krajine (mimo členských štátov EÚ a asociovaných krajín) minimálne 

tri roky pred podaním prihlášky a ktorí sa zdržiavajú alebo vykonávajú svoju hlavnú činnosť na území 

Slovenskej republiky maximálne tri mesiace pred podaním prihlášky. 

 

SASPRO 2 je spoločný projekt Slovenskej akadémie vied, Slovenskej technickej univerzity a Univerzity 

Komenského v rámci programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 Marie Curie Sklodowska 

COFUND.  

Cieľom programu SASPRO 2 je posilniť vedecké organizácie Slovenskej akadémie vied, Slovenskej 

technickej univerzity a Univerzity Komenského o výskumníkov zo špičkových zahraničných pracovísk, 

https://saspro2.sav.sk/


 

 

zlepšiť spoluprácu medzi vedeckými a aplikačnými sektormi, či podporiť multidisciplinárne prístupy 

riešenia projektov. Okrem toho má projekt za úlohu prehĺbiť prepojenie Slovenskej akadémie vied,  

Slovenskej technickej univerzity a Univerzity Komenského navzájom, podporiť ich spoluprácu so 

zahraničnými pracoviskami a vybudovať sieť kontaktov, ktorá uľahčí medzinárodnú spoluprácu. 

SASPRO 2 ponúkne viac príležitostí pre skúsených výskumníkov, keďže spája tri popredné organizácie 

v oblasti vedy a výskumu, ktoré ponúkajú cca 40 voľných pozícií pokrývajúcich rôzne výskumné oblasti 

a témy v rámci 70 potenciálnych hostiteľských organizáciách. 

 

Viac informácií vrátane často kladených otázok nájdete na: https://saspro2.sav.sk/ 
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