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H2020 – VYBRANÉ VÝZVY V OBLASTI „EXCELENTNÁ VEDA“ 
 

Uzávierka Kód Krátky popis 

14.9.2016 H2020-MSCA-IF-2016 Podpora individuálnych stáží výskumníkov na iných 
inštitúciách v EÚ, v tretích krajinách, príp. ich 
reintegrácia v EÚ po dlhodobom pobyte v zahraničí. 

29.9.2016 MSCA-COFUND-2016 Zvyšovanie excelencie vo vzdelávaní doktorandov a 
výskumných pracovníkov prostredníctvom 
pravidelne organizovaných individuálnych stáží (i vo 
firmách). 

10.1.2017 MSCA-ITN-2017 Podpora tréningových sietí, priemyselných 
doktorátov ako aj spoločných a dvojitých 
doktorandských študijných programov. 

17.1.2017 H2020-FETOPEN-2016-2017 Podpora raného štádia interdisciplinárneho 
vysokorizikového vysokoinovatívneho výskumu 
vedúceho k novým technológiám. 

29.3.2017 INFRAINNOV-01-2017 Podpora inovácií vo výskumnej infraštruktúre, 
predovšetkým v oblastiach detekčných 
a zobrazovacích technológií. 

5.4.2017 H2020-MSCA-RISE-2017 Akcia Marie Sklodowska Curie zameraná na podporu 
medzinárodnej a medzisektorovej mobility 
výskumných pracovníkov medzi firmami 
a univerzitami s cieľom vykonávania spoločných 
výskumných projektov. 

 

   

UPRESNENIA K EXCELENTNÝM TÍMOM MLADÝCH 
 

V súvislosti s novou výzvou na podávanie projektov v rámci Grantovej schémy na podporu 
excelentných tímov mladých výskumníkov v podmienkach Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave, podávame na základe Vašich častých otázok niekoľko upresnení: 

 Nijaký člen riešiteľského kolektívu nesmie byť starší ako 33 rokov. 

 Výskumní pracovníci/vysokoškolskí učitelia nesmeli ukončiť doktorandské štúdium pred viac 
ako 3 rokmi. Toto pravidlo je v tohtoročnej výzve nové. 

 Hlavný riešiteľ nemohol tento typ projektu získať v minulosti. Toto pravidlo sa na iných 
členov kolektívu nevzťahuje. 

 Riešenie projektu excelentných tímov mladých sa nevylučuje s riešením projektu mladých, 
dokonca môže byť súbeh takýchto projektov hodnotený kladne. 

 Limit rozpočtu vo výške 3000 eur (resp. v prípade projektov výskumu zameraného na liečbu 
život ohrozujúcich chorôb 4000 eur) sa vzťahuje na jeden rok riešenia. 

Žiadosti sa podávajú do 1.6.2016 o 13:00 Projektovému stredisku FCHPT, č. m. 238, Ing. Magdaléne 
Jurkyovej v jednom origináli a na CD. Formulár žiadosti je dostupný na tomto linku. Nezabudnite 
priložiť riaditeľom ústavu podpísanú vedeckú, resp. vedecko-pedagogickú charakteristiku žiadateľa 
podľa podmienok výzvy. 
   

DEŇ EURÓPSKEJ RADY PRE VÝSKUM 
 

V aule Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí sa 20.6.2016 uskutoční podujatie s názvom 
ERC day in Slovakia. S príhovorom vystúpi – okrem iných – prezident ERC prof. Jean-Pierre 
Bourguignon, držitelia projektov i hodnotitelia. Program akcie nájdete na tejto stránke. 
   

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2118-msca-cofund-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2050-msca-itn-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2229-fetopen-01-2016-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2125-infrainnov-01-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2311-msca-rise-2017.html
http://www.stuba.sk/new/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_veda_vyskum/Vyhlasenie_vyzvy_excelentnych_timov_mladych_vyskumnikov_2016.doc
http://www.stuba.sk/new/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_veda_vyskum/Ziadost_o_grant_excelentne_timy.docx
http://www.granty.stuba.sk/dokumenty/docs/dokumenty/program_erc_day.pdf
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APVV – ROZHODNUTIA O ŽIADOSTIACH VV 2015 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja zverejnila rozhodnutia o žiadostiach podaných v rámci 
všeobecnej výzvy 2015. Rozhodnutia sú dostupné na tejto stránke. FCHPT bola vo výzve mimoriadne 
úspešná, keď z 35 podávaných projektov získala 18, a to v nasledovnej štruktúre: 
 

 
 

Každý riešiteľ od agentúry dostane Rozhodnutie o poskytnutí, resp. neposkytnutí finančných 
prostriedkov. Súčasťou tohto rozhodnutia bude aj hodnotiaca správa a úplné znenie anonymných 
posudkov, preto nie je potrebné osobitne podávať žiadosť o zaslanie posudkov.  
Úspešní žiadatelia, ktorým budú zasielané zmluvy na podpis štatutárom, môžu dokumenty 
preposielať na e-mail magdalena.jurkyova@stuba.sk, Projektové stredisko FCHPT vybaví všetky 
potrebné náležitosti. V prípade dokumentov, na ktorých je potrebný aj podpis vedúceho riešiteľa, 
treba tieto dokumenty podpísané riešiteľom priniesť/zaslať na Projektové stredisko FCHPT na ďalšie 
vybavenie. Úspešným žiadateľom srdečne gratulujeme! 
   

ÚSMEV NA PONDELOK 

 
Prameň: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/3f/c4/1c/3fc41cc57060db5ad458fb83324ef128.jpg. 

 VOĽNÝ PRÍSTUP K NOVÝM 
CHEMICKÝM ČASOPISOM 

 

V internetovej sieti našej univerzity 
máme do 31.12.2017 voľný prístup 
k novým časopisom Royal Society of 
Chemistry. Ide napríklad o časopisy 
Molecular Systems Design & 
Engineering, Nanoscale Horizons, 
Materials Chemistry Frontiers, 
Environmental Science: Water 
Research & Technology  a iné. 
Viac informácií a priame linky na 
časopisy nájdete na tejto stránke. 

http://www.apvv.sk/aktuality/vv-2015-zverejnenie-rozhodnuti-o-ziadostiach
mailto:magdalena.jurkyova@stuba.sk
http://www.granty.stuba.sk/sk/aktuality/volny-pristup-k-novym-vedeckym-casopisom

