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AKTUÁLNE VÄČŠIE VÝZVY 
 

Informácie o niektorých významnejších aktuálnych výzvach: 
 

Uzávierka Výzva Poznámka Link 

31.5.2016 OP VaI výzva 1.2.1 (1. kolo) 
Vedecká agentúra 

Výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu 
Priemyselných výskumno-vývojových centier, 
celkový rozpočet programu 200 miliónov eur. 

TU 

23.6.2016 2. výzva 
Interreg Central 

Projekty v 4 oblastiach, aspoň 3 žiadatelia zo 
Strednej Európy, rozpočet 1-5 mil. eur, trvanie 
2-3 roky. 

TU 

31.8.2016 Výzvy 2016/01 – 2016/04 
Interreg V-A SK-CZ 

Bilaterálne projekty. Bratislavský kraj nie je 
oprávnené územie, avšak čerpať sa tu môže 
do 20 % rozpočtu. 

TU 

15.11.2016 Teaming, fáza 1 
Horizont 2020 

Tvorba spoločných excelentných pracovísk v 
spolupráci s renomovanými zahraničnými 
partnermi, 400-tisíc eur, FCHPT = koordinátor. 

TU 

 

Zoznam výziev pravidelne aktualizujeme na webstránke Projektového strediska FCHPT. 
   

APVV: VÝZVA SLOVENSKO-SRBSKO 2016 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila výzvu na podporu bilaterálnych projektov 
Slovensko-Srbsko 2016 s termínom uzávierky 4. júla 2016. Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce 
je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce medzi SR 
a Srbskom, a to najmä: 

 príprava spoločných medzinárodných projektov; 

 príprava spoločných publikácií a iných výstupov; 

 aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí; 

 vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky; 

 zbieranie výskumných materiálov; 

 zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov). 
Projekt môže byť riešený v období 1.1.2017-31.12.2018, s maximálnym rozpočtom 4700 eur, t.j. 
maximálne 2350 eur/rok. Z projektov možno hradiť výlučne cestovné a pobytové náklady podľa 
podmienok stanovených v tomto krátkom dokumente. 
Žiadosť musí byť zaevidovaná elektronicky a podaná v tlačenej verzii súčasne na slovenskej (podáva 
slovenský zodpovedný riešiteľ do APVV) aj partnerskej strane (podáva partnerský zodpovedný riešiteľ 
podľa pokynov partnerskej organizácie, ktorá vyhlasuje výzvu Srbsku). 
Žiadame riešiteľov, aby finálnu verziu žiadosti priniesli na Projektové stredisko FCHPT najneskôr 
do 27.6.2016, aby bolo včas možné zabezpečiť podpis štatutára a zaslanie skenov aj srbskému 
žiadateľovi! 
Viac informácií nájdete na stránke venovanej výzve. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte 
Projektové stredisko FCHPT. 

 

STAŇTE SA HODNOTITEĽOM PROJEKTOV HORIZONT 2020 
 

Európska komisia umožňuje záujemcom stať sa hodnotiteľmi projektov Horizont 2020, a to vo 
všetkých oblastiach vedy. Prihlásiť sa možno cez portál ECAS na tomto linku. Viac informácií o právach 
a povinnostiach hodnotiteľov nájdete v tejto prezentácii. V prípade, ak sa rozhodnete zaregistrovať 
a máte záujem byť zaradený aj do databázy pre evaluáciu projektov Marie Sklodowska-Curie, vyplňte 
do 14.5.2016 nasledujúci formulár. 

https://www.opvai.sk/vyzvy/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-va-dp-2016-1-2-1-01/
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/news/Second_call.html
http://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/materialy-a-dokumenty-materialy-a-dokumenty/pridelenie-projektov/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4057-widespread-04-2017.html
http://www.fchpt.stuba.sk/sk/vyskum/projektove-stredisko.html?page_id=3433
http://www.apvv.sk/buxus/docs/vyzvy/bilateralne/sk-srb-2016/vyzva-sk-srb-2016-prl2a-sk.pdf
http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/srbsko/slovensko-srbsko-2016
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
http://h2020.cvtisr.sk/buxus/docs/HORIZONT_2020/Trening_hodnotitelov/Presentation_1_-_Experts.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1iDLnSmmE074bNBGwHLXHrWWTtvZBqhIet7BQHPsT4z8/viewform
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INTERREG SK-CZ 
 

Do 31.8.2016 je otvorená výzva Interreg SK-CZ. Ide o výzvu orientovanú na jednu zo štyroch 
nasledovných oblastí: 

 Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich 
programov. 

 Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami. 

 Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva. 

 Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpory ekosystémových služieb vrátane 
siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr. 

V rámci danej výzvy sú oprávnenými inštitúciami organizácie sídliace alebo majúce pracoviská 
v Trnavskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji, t.j. NIE inštitúcie so sídlom v Bratislavskom kraji. Mimo 
oprávneného územia sa však môže realizovať 20 % výdavkov. 
Spolufinancovanie je vo výške 5 %. 
Pre záujemcov o viac informácií o tejto výzve organizuje Riadiaci orgán semináre v Brne (23. a 24.5.), 
Ostrave (25. a 26.5.), Trenčíne (31.5. a 1.6.) a Žiline (7. a 8.6.). Prihlásiť sa možno na tejto webstránke. 

 

H2020: STAKEHOLDER KONZULTÁCIA NMBP PREDĹŽENÁ 
 

Vzhľadom na nízky počet odpovedí predĺžila Európska komisia konzultácie k aktivitám Horizontu 
2020 v oblasti NMBP (nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a 
spracovanie) do 11.5.2016. Zapojiť sa môžete na tejto adrese, a to odpovedaním na 5 otázok 
uverejnených na strane 3, ktoré následne zašlete na uvedenú e-mailovú adresu. 

   

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: http://www.glasbergen.com/wp-content/gallery/management/mgt39.gif 

 

http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=254
http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=254
http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=255
http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=256
http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=253
http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=253
http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=257
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/NMBP_Stakeholder_consultation.pdf

