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AKTUÁLNE INFORMÁCIE O VÝZVE OP VAI z 3.2.2016 
 

Na web-stránke Výskumnej agentúry boli zverejnené ďalšie odpovede na časté otázky. 
Na základe rozhodnutia rektora STU budú dokumenty týkajúce sa výzvy podpisovať dekani fakúlt. 
Viac informácií poskytne Ing. Martin Grančay, PhD. z Projektového strediska FCHPT STU. 
   

BLÍŽIACE SA VÝZVY H2020 V OBLASTI BIO-BASED INDUSTRIES 
 

V najbližšom čase otvorí Európska únia sériu výziev Horizont 2020 v oblasti Bio-based industries. 
Vďaka členstvu jednej zo súčastí fakulty v medzinárodnej organizácii zaoberajúcej sa ich prípravou 
má naša fakulta prístup k zneniu nových výziev mesiac pred ich oficiálnym oznámením na webstránke 
Európskej únie. Uvedené výzvy budú oficiálne publikované až 18.4.2016 s termínom uzávierky 
15.9.2016. 
Stručný tabuľkový prehľad výziev je dostupný v tomto dokumente. Detailnejšie informácie o každej 
z uvedených výziev sú dostupné v tomto dokumente. 
Dokumenty (rovnako ako samotný Newsletter) nie sú určené pre širokú verejnosť, ale výlučne pre 
zamestnancov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Aby ich nebolo 
možné voľne nájsť na internete, sú chránené heslom, ktorým je celé meno a priezvisko autora teórie 
relativity. Prosíme Vás o nešírenie uvedených materiálov. 
   

AKO NAPÍSAŤ ÚSPEŠNÝ PROJEKT H2020 – TRÉNING 29.4.2016 V LONDÝNE 
 

Vision2020: The Horizon Network, ktorého členom je aj STU, pripravuje 29. apríla 2016 v Londýne 
tréning venovaný písaniu úspešných návrhov projektov Horizontu 2020. 
Školenie bude viesť medzinárodne uznávaný odborník na inovácie, Eugene Sweeney, ktorý 
spolupracuje s Európskou komisiou ako hodnotiteľ návrhov, spravodajca a recenzent už viac ako 20 
rokov. 
Tréning bude rozdelený do dvoch častí. Prvá časť poskytne teoretický základ zameraný na návrh 
šablón a hodnotiacich kritérií. Druhá časť bude zahŕňať praktické zužitkovanie poznatkov získaných 
pri dopoludňajšom stretnutí a ich adaptáciu na vlastné návrhy projektov. 
Prihlásiť na tréning sa možno TU. STU, ako člen Vision2020: The Horizon Network, má zľavnené 
vstupné vo výške ca 400 eur. 
   

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: http://scholasticadministrator.typepad.com/.a/ 

6a00e54f8c25c988340120a76ba4ee970b-550wi 

 SEMINÁR O OPEN ACCESS 
V HORIZONTE 2020 

 

V utorok 5.4.2016 medzi 9:00 
a 12:00 sa v budove CVTI SR na 
Lamačskej ceste 8/A uskutoční 
seminár s názvom Open Access 
v Horizonte 2020. 
Účastníci seminára sa dozvedia, ako 
postupovať pri publikovaní 
výsledkov výskumu v rámci H2020 
tak, aby bola povinnosť týkajúca sa 
otvoreného prístupu k publikáciám 
splnená. Rozprávať sa bude aj o 
pilotnom programe otvorených 
výskumných dát. 
Registrácia na seminár je spustená 
na tejto webstránke. 

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/
https://www.fchpt.stuba.sk/docs/Projektove_stredisko/Prehlad_vyziev_H2020_-_BBI.pdf
https://www.fchpt.stuba.sk/docs/Projektove_stredisko/Detailne_informacie_o_vyzvach_H2020_BBI.pdf
https://www.eventbrite.co.uk/e/vision2020-training-writing-a-successful-horizon-2020-proposal-tickets-22739540578
http://h2020.cvtisr.sk/seminar-open-access-v-horizonte-2020.html?page_id=2491

