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H2020 – VYBRANÉ VÝZVY V OBLASTI „PRIEMYSELNÉ LÍDERSTVO“ 
 

Uzávierka Kód Krátky popis 

19.1.2017 H2020-EEB-2016-2017 Výzvy v oblasti energetickej úspornosti budov – 
zlepšenie skladovateľnosti energie, integrácia 
energetických systémov budov... 

19.1.2017 SPIRE-10-2017 Vývoj nových elektrochemických metodológií pre 
priemyselnú výrobu, ktoré šetria energiu a znižujú 
emisie – elektrochemická syntéza, elektrolýza a pod. 

19.1.2017 SPIRE-08-2017 Inovatívne chemické procesy (napr. katalytické), 
ktorých cieľom je získať z CO2 a CO chemikálie 
s pridanou hodnotou. 

14.2.2017 SFS-35-2017 Zavádzanie do praxe a komercionalizácia nových, 
environmentálne udržateľných metód balenia 
potravín. 

1.3.2017 COMPET-2-2017 Výskum a vývoj rôznych typov senzorov pre použitie 
v európskom vesmírnom programe (UV, IČ, meranie 
CO2, metánu...).  

7.3.2017 CIRC-02-2016-2017 Nové riešenia a technológie v oblasti vody: 
a) efektívne získavanie živín z vody 
b) efektívna integrácia systémov manažmentu vody 
(napr. použitie odpadovej vody a pod.) 

4.5.2017 PILOTS-04-2017 Nové technológie v oblasti 3D tlače polymérových 
alebo keramických mikrofluidných MEMS (mikro-
elektromechanických systémov). 

4.5.2017 PILOTS-05-2017 Papierová elektronika – výskum fyzikálnych, 
chemických a inžinierskych výziev spojených 
s výrobou displejov, senzorov a pod. z papiera. 

23.1.2018 CLEANAIR-01-2015 Cena 3 milióny eur pre tím, ktorý vyvinie najlepšie 
riešenie na zníženie znečistenia životného prostredia 
(vzduchu) pevnými časticami. 

 

V budúcotýždňovom vydaní Newslettra Projektového strediska FCHPT sa budeme venovať špeciálne 
výzvam v oblasti biotechnológií a nových pokročilých materiálov (súhrnný kód výziev H2020-NMBP-
2016-2017). 
   

NOVÝ PRÍKAZ REKTORA: 
JEDNOTNÉ UVÁDZANIE ADRIES PRI PUBLIKÁCIÁCH V ANGLICKOM JAZYKU 

 

S účinnosťou od 1.6.2016 vydal rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave príkaz č. 1/2016 
„Jednotné uvádzanie adries pracovísk Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pri publikovaní 
vedeckých prác v anglickom jazyku“. Na základe tohto príkazu treba uvádzať adresu v nasledujúcej 
forme: 

SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY in Bratislava 
Faculty of Chemical and Food Technology 

Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovak Republic 
 

Pod názvom fakulty je možné v prípade potreby uviesť aj názov konkrétneho pracoviska, t.j. ústavu 
alebo samostatného oddelenia. 
Príkaz je dostupný online na tomto linku. 
   

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eeb-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EEB-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2345-spire-10-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2347-spire-08-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6065-sfs-35-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2247-compet-2-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2343-circ-02-2016-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2352-pilots-04-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2351-pilots-05-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/949-cleanair-01-2015.html
http://www.stuba.sk/sk/zamestnancov/interne-predpisy/interne-predpisy-stu.html?page_id=6624&rok=2016&typ=prikazy-rektora
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ZHRNUTIE PRAVIDIEL VÝZVY EXCELENTNÝCH TÍMOV STUBA 
 

Nakoľko tento rok je výzva excelentných tímov trochu komplikovaná a niektoré ustanovenia sú 
uvedené v smernici, kým iné priamo vo výzve, zhrňujeme tu niektoré hlavné usmernenia: 
 

1.  Riešiteľský kolektív musí mať minimálne 3 členov. 
2.  Člen riešiteľského kolektívu nemôže byť študentom bakalárskeho ani inžinierskeho štúdia. 
3.  Člen riešiteľského kolektívu musí byť doktorand vo veku do 33 rokov, alebo vysokoškolský 

učiteľ/výskumný pracovník na plný úväzok vo veku do 33 rokov, pričom nemohol ukončiť PhD. 
štúdium pred viac ako 3 rokmi. 

4.  Vedúci kolektívu musí mať aspoň 2-ročné skúsenosti s výskumom – je preto vhodné, aby ním 
bol minimálne študent 3. ročníka PhD. štúdia, ideálne ešte skúsenejší pracovník. 

5.  Vedúci kolektívu nemohol byť vedúcim projektu excelentných tímov v minulosti. 
6. Členovia kolektívu mohli byť členmi riešiteľského kolektívu projektu excelentných tímov v 

minulosti. 
7.  Nie je prekážkou, ak má vedúci aj grant mladých – je to dokonca vhodné. 
8.  Projekt začína najskôr 1.7.2016 a končí najneskôr 30.6.2018, môže teda byť nanajvýš 2-ročný. 
9.  Do formuláru žiadosti napíšte obdobie trvania projektu. 
10. V rozpočte môžete plánovať 3-tisíc eur (v prípade témy „Výskum zameraný na liečenie  

životohrozujúcich chorôb“ 4-tisíc eur) na každý rok riešenia projektu. 
11. V rozpočte nemôžu byť plánované osobné náklady. 
12. K projektu musí byť pripojená aj vedecko-pedagogická charakteristika riešiteľa podpísaná 

riaditeľom ústavu + riadok na podpis p. dekana. 
 

Link na samotnú výzvu aj na formulár nájdete tu (v dolnej časti stránky).  
Projekt v origináli a na CD nám doneste na Projektové stredisko FCHPT, č.m. 237 a 238 do 1.6.2016 
do 13:00. 
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte. 
   

ZMENY V PROJEKTOCH 
VYŠEHRADSKÉHO FONDU 

 

Medzinárodný vyšehradský fond 
k máju 2016 premenoval doteraz 
existujúce Malé granty 
a Štandardné granty na 
Vyšehradské granty. Uzávierky 
budú bývať pravidelne každé tri 
mesiace: 1.3., 1.6., 1.9. a 1.12. 
Ostatné podmienky zostávajú 
nezmenené. 
Viac o výzvach Medzinárodného 
vyšehradského fondu sa dozviete 
na tomto linku. 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: http://www.coopertoons.com/gagcartoons/gagcartoon50.jpg 

 

http://www.stuba.sk/sk/zamestnancov/aktuality-a-informacie.html?page_id=191
http://visegradfund.org/home/

