Podporíme inovatívne projekty v oblasti IT!
Tlačová správa
21. september 2016, Bratislava
Cieľom grantového programu E-Talent, ktorý realizuje Nadácia Tatra banky,
je podporovať inovatívne projekty študentov a učiteľov informačných technológií
a aplikovanej informatiky. V minulom roku sme do grantového kola prijali
22 projektov, z ktorých bolo podporených 7 projektov v celkovej sume 25 000 €.
„Podporené boli 4 projekty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 2 projekty
Technickej univerzity v Košiciach a 1 projekt Žilinskej univerzity v Žiline. Máme veľkú radosť
z každého realizovaného projektu.
Aj vďaka našej podpore bola v máji
tohto roku v Spišskej Novej Vsi
vypustená atmosférická sonda,
ktorá priniesla odbornej verejnosti
nové poznatky zo stratosféry,“
uviedla
Zuzana
Böhmerová,
manažérka Nadácie Tatra banky
a sponzoringu.
Nadaní študenti dostali Slovensko do stratosféry
„Vďaka grantu z Nadácie Tatra banky sa nám podarilo vytvoriť experimentálny modul, ktorý
je schopný letieť do stratosféry a meria plno zaujímavých veličín. Modul zachytil viac ako
30 GB fotiek, videí, intenzity
radiácie, teploty a i. Študentom to
umožnilo získať cenné skúsenosti
na projekte, kde mali jasne
stanovený termín a vedeli, že keď
niečo podcenia, tak by sa
experiment
nevydaril.
Bez
podpory Nadácie by sme prišli
nielen o pekné fotky Slovenska,
ale najmä o množstvo informácií,
bez ktorých by sme v projekte
nevedeli pokračovať,“ uviedol
Peter Pištek, prodekan FIIT STU.
Atmosférická sonda tesne pred vypustením do stratosféry.

Grantový program E-Talent podporí aktívne skupiny zložené zo študentov všetkých
troch stupňov štúdia, učiteľov a výskumných pracovníkov na vybraných fakultách
technického zamerania, aby mohli realizovať reálne výskumné práce aj s možnými
praktickými výstupmi.

Predkladané projekty musia nadväzovať na vzdelávací proces a zároveň musia
sledovať obsahové kritériá programu:
 originalitu, inovatívnosť alebo invenčnosť predmetu výskumu,
 praktickú využiteľnosť výstupov výskumu,
 medzisektorový prístup k výskumu,
 využiteľnosť výsledkov výskumu na zlepšovanie vzdelávacieho procesu
na vybraných fakultách technického zamerania.
Termín na prihlásenie projektov: 4. november 2016
Plánovaná výška grantu: 25 000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 €
Projekty sa podávajú len elektronicky prostredníctvom online formulára na:
www.nadaciatatrabanky.sk
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