TLAČOVÁ SPRÁVA
Bratislava, 02. 03. 2021

Nadácia ESET otvára grantovú výzvu s cieľom podporiť efektívne nástroje pre účinné zvládanie
pandémie Covid-19
Bratislava – Nadácia ESET otvára novú grantovú výzvu v celkovej sume 30 000 eur pre projekty, ktorých cieľom je pomôcť
efektívne zvládať pandémiu a jej dopady na spoločnosť. Požiadať o grant je možné do 31. marca 2021 na stránke
www.nadaciaeset.sk.
„V tohtoročnej grantovej výzve sme sa zamerali na tú najurgentnejšiu tému, a to pomoc pri zvládaní pandémie a tiež pri
zmierňovaní jej dopadov. Veríme, že vedci sú tí, ktorí dokážu ponúkať efektívne riešenia a vyviesť spoločnosť z tejto krízy. Preto
sme radi, že aj tento rok sme mohli vyčleniť prostriedky na podporu vedy a výskumu,” vysvetľuje Miroslav Trnka, predseda
správnej rady Nadácie ESET.
Cieľom novej grantovej výzvy je podporiť vznik efektívnych nástrojov, aplikácií a inovácií, vedecko-výskumných prieskumov a
analýz na boj proti pandémii a tiež pre zníženie jej negatívnych následkov na spoločnosť. Výzva je otvorená prioritne pre
projekty s nasledovným zameraním:
•

•

•

Tvorba vedecko-výskumných nástrojov pre účinné zvládanie pandémie Covid-19
o výskum metód prevencie ochorenia Covid-19
o výskum postojov a správania pre zlepšenie chápania behaviorálnych a sociálno-ekonomických vplyvov
pandémie
Získavanie epidemiologických dát pre zníženie šírenia ochorenia Covid-19
o dátové analýzy populácie pri šírení nákazy Covid-19 z hľadiska jej zdravotného stavu, stupňa rizikovosti
pri cezhraničnej migrácii, migrácii medzi okresmi a podobne
o analýzy dezinformácií o pandémii Covid-19
Odborné diskusie na tému dopad pandémie

O grant môžu požiadať výskumné pracoviská vysokých škôl, neziskové organizácie a občianske združenia, verejné výskumné
organizácie a podnikateľské subjekty, ak ide o nekomerčné projekty. Výzva je otvorená do 31. marca 2021. Formulár s ďalšími
informáciami sa nachádza na stránke www.nadaciaeset.sk.
O Nadácii ESET
Nadácia ESET vznikla v roku 2011 a medzi jej primárne aktivity patrí rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií,
internetovej bezpečnosti, popularizácie vedy a výskumu, ako aj podpora projektov týkajúcich sa občianskej spoločnosti. Počas
úspešných desiatich rokov svojej existencie Nadácia ESET vytvorila dlhodobé partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a
výstupy prispievajú k naplneniu jej smerovania. Viac informácií nájdete na: www.nadaciaeset.sk.
O spoločnosti ESET
Spoločnosť ESET už vyše 30 rokov vyvíja popredný bezpečnostný softvér pre firmy i domácich používateľov na celom svete.
Vďaka riešeniam chrániacim koncové a mobilné zariadenia a servery, šifrovaniu a dvojfaktorovej autentifikácii umožňuje
firmám a organizáciám využívať plný potenciál ich technológií. ESET drží rekord v počte VB100 ocenení, ktoré udeľuje britský
Virus Bulletin, vysoko-rešpektovaná nezávislá testovacia organizácia. Týždenník Trend ocenil ESET šesťkrát titulom Firma roka.
ESET sídli v Bratislave, regionálne pobočky má v Prahe, ČR; Jene, Mníchove, Nemecko; Bournemouthe, Veľká Británia; San
Diegu, USA; Toronte, Kanada; Buenos Aires, Argentína; Sydney, Austrália, Singapure a japonskom Tokiu. Výskumné a vývojové
centrá sú okrem Bratislavy, Košíc, Žiliny, Prahy a Brna aj v poľskom Krakove, britskom Tauntone, kanadskom Montreale
a rumunskom Jasy. ESET má zastúpenie vo viac ako 200 krajinách a územiach sveta. Viac informácií nájdete na: www.eset.sk.
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