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VÝZVA PVVC OP VaI – PREDĹŽENIE UZÁVIERKY 
 

Výskumná agentúra z dôvodu „rozsahu a náročnosti vypracovania žiadosti o NFP a pretrvávajúcich 
problémov s vkladaním žiadosti o NFP do systému ITMS 2014+“ presunula uzavretie prvého 
hodnotiaceho kola výzvy OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01 na 31.5.2016. Uzávierka druhého 
hodnotiaceho kola bola presunutá na 29.7.2016. Informácia bola zverejnená na oficiálnej web 
stránke agentúry. Všetky ostatné pravidlá výzvy zostávajú aktuálne zachované. 
 

   

INTERREG CENTRAL – 2. VÝZVA 
 

V utorok 26.4.2016 sa otvára 2. výzva Interreg Central v programovom období 2014-2020. Uzávierka 
bola stanovená na 23.6.2016 a celkový rozpočet ERDF na projekty dosahuje 90 miliónov eur. Projekty 
sa musia zamerať na jednu zo 4 oblastí: 

 Spolupráca v inováciách s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť STREDNEJ EURÓPY 

 Spolupráca v oblasti nízkouhlíkových stratégií v STREDNEJ EURÓPE 

 Spolupráca v oblasti prírodných a kultúrnych zdrojov pre udržateľný rast v STREDNEJ EURÓPE 

 Spolupráca v oblasti dopravy pre lepšie prepojenie STREDNEJ EURÓPY 
 

O grant žiadajú konzorciá pozostávajúce z minimálne troch partnerov z troch štátov, pričom aspoň 
dvaja z partnerov sa musia nachádzať v programovom území. Programové územie zahŕňa Českú 
republiku, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko (iba východné štáty), Poľsko, Rakúsko, Slovensko, 
Slovinsko a Taliansko (iba severné provincie). Výzva je jednokolová. Nejde o výzvu zameranú na 
štandardné vedecké, ale na infraštruktúrne a konzultačné projekty, ktorých výstupmi sú napríklad 
tvorba stratégií a odporúčaní, nástrojov pre riešenie konkrétnych priorít alebo tréningy. 
Rozpočet na projekt sa predpokladá vo výške 1-5 mil. eur, trvanie 3 roky. ERDF hradí slovenským 
inštitúciám 85 % projektových výdavkov, t.j. spoluúčasť predstavuje 15 %. Náklady sa hradia formou 
refundácie. Uznateľné náklady (podľa podmienok z 1. výzvy, keďže podmienky 2. ešte neboli 
zverejnené; neočakáva sa však, že sa budú líšiť): 

 Náklady na personál (buď priame alebo vo forme 20 % „flat rate“). 

 Kancelárske a administratívne náklady („flat rate“ 15 % z personálnych nákladov). 

 Cestovné náklady. 

 Náklady na externé expertné služby. 

 Náklady na zariadenia (výlučne súvisiace s projektom, vo forme odpisov). 

 Náklady na infraštruktúru a s ňou súvisiace práce (výlučne vopred schválená infraštruktúra, 
kľúčovo súvisiaca s cieľmi projektu). 

 Refundácia nákladov na prípravu projektu (15-tisíc eur). 
 

Komplexné školenie k výzve Interreg Central sa uskutoční 10.-12.5.2016 v Záhrebe. Slovenské 
školenie sa uskutoční 4.5.2016 v Trenčíne a 9.5.2016 v Spišskej Novej Vsi. Kapacita oboch školení je 
obmedzená, odporúča sa preto prihlásiť čo najskôr. 
Viac informácií o Interreg Central nájdete na oficiálnej web stránke programu ako aj na jeho 
slovenskom portáli. 
Výsledky prvej výzvy už boli zverejnené na tomto linku (vybraných bolo 35 zo 620 žiadostí). Víťazné 
projekty aj s krátkymi anotáciami môžu poskytnúť inšpiráciu pre nové projekty. 
 

   

PREZENTÁCIE O RÔZNYCH ASPEKTOCH H2020 
 

Základné informácie a prezentácie k jednotlivým aspektom projektov Horizont 2020 (základy, open 
access publikácie, podnikateľský plán, odmeňovanie, prezentácie jednotlivých výskumných oblastí 
a mnohé ďalšie témy) nájdete na tomto linku spravovanom rektorátom STU. 
 

https://www.opvai.sk/media/11610/usmernenie4-vyzva_pvvc.pdf
http://www.interreg-central.eu/events/show/central-europe-lead-applicant-training-for-second-call-for-proposals/
http://www.interreg-central.eu/events/show/central-europe-national-info-day-slovakia/
http://www.interreg-central.eu/events/show/central-europe-national-info-day-slovakia/
http://www.interreg-central.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/First_call/Selected_projects_with_summaries.pdf
http://www.central2014.gov.sk/
http://www.interreg-central.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/First_call/Selected_projects_with_summaries.pdf
http://www.granty.stuba.sk/sk/medzinarodne-programy/asd/ramcove-programy1/novinky-v-horizonte-2020
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MOTIVAČNÝ PROGRAM STU 
 

Slovenská technická univerzita v Bratislave dlhodobo motivuje zamestnancov k podávaniu 
medzinárodných vedeckých projektov. S týmto účelom bol v roku 2008 zriadený Motivačný program 
STU, ktorý „priznáva mimoriadnu odmenu tým zamestnancom, resp. študentom STU, ktorí 
vypracujú a/alebo dohodnú účasť kolektívu STU na projekte medzinárodnej vedecko-technickej 
spolupráce financovanom z prostriedkov zahraničných schém, a ktoré sú prijaté na posúdenie 
financujúcim orgánom.“ Patria sem projekty v rámci výziev H2020, Nórsky finančný mechanizmus, 
projekty NATO a pod. 
Kompletne vyplnené návrhy na vyplatenie odmeny podpísané riaditeľom ústavu aj s indikovanými 
prílohami môžete celoročne odovzdávať na Projektovom stredisku FCHPT p. PhDr. Anne Janákovej, 
tel. +421 918 674 153. 
Viac informácií o Motivačnom programe STU nájdete na tomto linku a formulár návrhu na vyplnenie 
odmeny tu. 
 

 

MONITOROVACIA SPRÁVA HORIZONTU 2020 ZA ROK 2014 
 

Európska komisia zverejnila monitorovaciu správu programu Horizont 2020 za rok 2014, plnú štatistík 
o vývoji programu v rámci skúmaného obdobia. Čísla ukazujú, že menej ako Slovensko čerpajú 
z H2020 iba Lotyšsko a Malta! V prepočte na výskumníka je Slovenská republika dokonca najhoršie 
čerpajúcim štátom v celej EÚ. Správa je dostupná na tomto linku. 

 
 

   

CENTRAL NANO 2016: PODUJATIE V 
BRNE (1.6.2016) 

 

Dňa 1. 6. 2016 sa bude v Brne konať  medzinárodné 
podujatie Central Nano 2016 venované aktuálnym 
trendom v nanotechnológiách. Súčasťou podujatia 
– okrem prednášok – budú aj partnerské 
networking stretnutia, pri ktorých bude možnosť 
nájsť si partnerov pre ďalšiu spoluprácu. 
Účasť na podujatí je bezplatná. Viac informácií 
nájdete na tomto linku. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 

 
Prameň: 

https://www.gagcartoons.com/cartoons/education/ 
 

http://www.stuba.sk/new/docs/stu/informacie_pre/zamestnancov/aktuality_informacie/motivacny_program.pdf
http://www.stuba.sk/new/docs/stu/informacie_pre/zamestnancov/aktuality_informacie/motivacny_program_priloha.doc
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-monitoring-report-2014
https://innonews.wordpress.com/2016/04/19/central-nano-2016-podujatie-v-brne-1-6-2016/

