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MULTILATERÁLNA VÝZVA APVV – „DUNAJSKÁ STRATÉGIA“ 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných 
projektov na podporu výskumu a vývoja formou spolupráce medzi organizáciami v Slovenskej 
republike, v Rakúsku, v Českej republike a v Srbskej republike „Dunajská stratégia 2016“ 
s dátumom uzávierky 30.9.2016 o 12:00. 
Výzva má podobné pravidlá, ako bývajú pravidlá bilaterálnych výziev APVV. Je v rámci nej možné 
podávať projekty vo všetkých oblastiach vedy, pričom podmienkou je zapojenie minimálne troch 
z vyššie uvedených štátov. Návrh projektu pritom musí byť podaný vo všetkých zúčastnených 
krajinách súčasne! 
Základné informácie o projekte: 
 

Dátum a čas uzávierky: 30.9.2016 o 12:00. 

Doba trvania projektu: Maximálne 2 roky (1.1.2017 – 31.12.2018). 

Zapojené štáty: Česko, Rakúsko, Slovensko, Srbsko. 

Požadovaný počet účastníkov: Účastníci z minimálne 3 krajín. 

Maximálny rozpočet: Náklady slovenskej strany: 
Pri zapojení 3 krajín: max. 5000 eur ročne (t.j. max. 10000 eur). 
Pri zapojení 4 krajín: max. 6250 eur ročne (t.j. max. 12500 eur). 

Oprávnené výdavky: APVV hradí: 
Výdavky na tuzemské a zahraničné cesty. 
Max. 500 eur na iné výdavky, na základe zvláštnej žiadosti. 

Dôležitá informácia: Návrh projektu musí byť simultánne podaný vo všetkých 
zúčastnených krajinách v jednotlivých národných 
financujúcich inštitúciách! 
Žiadosť musí byť podpísaná všetkými štatutárnymi zástupcami 
aj riešiteľmi – aj zahraničnými partnermi, pričom ich podpisy 
môžu byť oskenované. 

 

Vzhľadom na komplikovanejší proces podávania žiadostí Vás žiadame priniesť projekt na Projektové 
stredisko FCHPT Ing. Magdaléne Jurkyovej, č. m. 238, do pondelka 26.9.2016. Podpisy štatutára 
zabezpečíme. 
Viac informácií o tejto výzve nájdete na webstránke APVV. 
   

POSTDOKTORANDSKÝ POBYT V KANADE 
 

V rámci programu Banting Postdoctoral Fellowships udeľuje kanadská vláda každoročne 70 
dvojročných fellowshipov v hodnote 70-tisíc CAD na rok. O fellowship môže požiadať občan 
akéhokoľvek štátu, pričom jeho hosťujúca výskumná inštitúcia sa musí nachádzať v Kanade. Na 
žiadateľa sa ďalej vzťahujú nasledovné podmienky: 

 musel/musí získať titul PhD. medzi 21.9.2013 a 30.9.2017, v každom prípade však pred 
plánovaným začiatkom fellowshipu (z dôvodu materskej dovolenky alebo choroby môže byť 
uvedený interval predĺžený max. o 2 roky), 

 žiadateľ nemôže mať „tenure-track“, čo možno chápať ako funkčné miesto docenta, resp. 
profesora, 

 žiadateľ môže byť z akejkoľvek oblasti vedy. 
Termín prihlásenia sa pre fellowshipy so začiatkom na jeseň 2017 je 21. september 2016. Žiadateľ 
musí mať zaistený súhlas hosťujúcej inštitúcie, ktorá k žiadosti tiež pripravuje niekoľko dokumentov 
– s prípravou žiadosti preto treba začať čo najskôr. 
Viac informácií o programe nájdete na tejto webstránke.  

http://www.apvv.sk/grantove-schemy/multilateralne-vyzvy/dunajska-strategia/dunajska-strategia-2016?tab=call
http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/en/home-accueil.html
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NIEKTORÉ AKTUÁLNE VÝZVY NA 2. POLROK 2016 
 

Termín Výzva Poznámka Link 

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 

1.9.2016 Visegrad Grants – Small  
Vyšehradský fond 

Rozpočet do 6000 eur, trvanie do 6 mesiacov, 
spoluúčasť 20%, aspoň 2 ďalší partneri z V4. 

TU 

1.9.2016 Visegrad Grants – Standard 
Vyšehradský fond 

Rozpočet nad 6000 eur, trvanie do 1 roka, 
spoluúčasť 20%, aspoň 2 ďalší partneri z V4. 

TU 

12.9.2016 OP VaI výzva 1.2.1-03 
Vedecká agentúra 

Výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu 
dlhodobého strategického výskumu, celkový 
rozpočet programu 218 miliónov eur. 

TU 

30.9.2016 Dunajská stratégia 2016 
APVV 

Multilaterálne výzva APVV, spolupráca so 
Srbskom, Rakúskom a ČR max. 10000 (3 
krajiny) až 12500 (4 krajiny) eur, doba riešenia 
projektu v rozmedzí 1.1.2017 – 31.12.2018. 

TU 

1.10.2016 Science for Peace and 
Security 
NATO 

Komplexná možnosť financovania projektov 
na  2-3 roky, prioritou je bezpečnosť (IT, 
chemická, biologická, energetická, nukleárna) 

TU 

20.10.2016 Kvalita vzdelávania 
Nadácia Tatra banky 

Zvýšenie kvality vyučovacieho procesu, max. 
5000 eur. 

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 

1.12.2016 Visegrad Grants – Small  
Vyšehradský fond 

Rozpočet do 6000 eur, trvanie do 6 mesiacov, 
spoluúčasť 20%, aspoň 2 ďalší partneri z V4. 

TU 

1.12.2016 Visegrad Grants – Standard 
Vyšehradský fond 

Rozpočet nad 6000 eur, trvanie do 1 roka, 
spoluúčasť 20%, aspoň 2 ďalší partneri z V4. 

TU 

 

   

FOTOSÚŤAŽ „VEDA POD 
MIKROSKOPOM“ 

 
V rámci Týždňa vedy a techniky na 
Slovensku bol vyhlásený 4. ročník 
fotografickej súťaže, ktorej cieľom 
je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu 
a techniku, vedecké bádanie a 
popularizáciu vedy a techniky na 
Slovensku. Téma tohtoročnej 
súťaže je „Veda pod 
mikroskopom“. Do súťaže o vecné 
ceny sa môžu zapojiť študenti a 
doktorandi v termíne od 15. júna 
do 14. októbra 2016. 
Viac informácií o súťaži nájdete na 
tejto webstránke. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 

 
Prameň: https://s3.amazonaws.com/lowres.cartoonstock.com/education-

teaching-firemen-firefighter-firefighters-chemistry-examination-
jhan1516_low.jpg. 

http://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/materialy-a-dokumenty-materialy-a-dokumenty/pridelenie-projektov/
http://visegradfund.org/grants/small-grants/
http://visegradfund.org/grants/standard-grants/
https://www.opvai.sk/media/11783/vyzva_dsv.pdf
http://www.apvv.sk/grantove-schemy/multilateralne-vyzvy/dunajska-strategia/dunajska-strategia-2016?tab=call
http://www.nato.int/cps/en/natohq/87260.htm
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/kvalita-vzdelavania/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4057-widespread-04-2017.html
http://visegradfund.org/grants/small-grants/
http://visegradfund.org/grants/standard-grants/
http://www.tyzdenvedy.sk/o-tyzdni-vedy-a-techniky/podujatia-organizatorov/fotograficka-sutaz.html?page_id=320
http://www.tyzdenvedy.sk/o-tyzdni-vedy-a-techniky/podujatia-organizatorov/fotograficka-sutaz.html?page_id=320

