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USMERNENIE Č. 2 K VÝZVE OP VAI NA PODPORU DSV 
 

Výskumná agentúra vydala k výzve pod označením OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03 na podporu 
dlhodobého strategického výskumu a vývoja Usmernenie č. 2. Týmto usmernením sa zvyšuje celková 
výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na 288 miliónov eur, a zároveň sa presúva 
dátum uzávierky prvého posudzovaného časového obdobia na 31.10.2016. Ostatné pravidlá výzvy 
zostávajú nezmenené. Usmernenie je dostupné na tejto webstránke. 
   

PONUKA SPOLUPRÁCE S NÁRODNÝM CHEMICKÝM ÚSTAVOM V SLOVINSKU 
 

Národný chemický ústav v Slovinsku hľadá partnerov na spoluprácu v oblasti podávania projektov 
Horizont 2020 – Marie Sklodowska Curie, pri ktorých žiadateľ vycestuje na dohodnuté časové 
obdobie do Slovinska za účelom vykonávania výskumu. Finančný grant z EÚ je viac ako postačujúci. 
Žiadatelia musia mať titul PhD., resp. minimálne 4-ročnú prax v oblasti výskumu. Inštitút navrhol 19 
výskumných tém, medzi ktorými nájdete napríklad: 

 Bionanostructures – protein origami 

 Electrocatalytic Carbon Dioxide Activation and Reduction, Electrolysis and Fuel Cells 

 Catalytic Cellulose, Hemicellulose and Lignin Conversion to Value-added Biobased Chemicals 

 Development and application of solid-state NMR methods for the investigations of formation, 
for structure determination and for in-situ studies of the performance of porous catalysts and 
adsorbents 

Záujemcovia musia do 15.8.2016 poslať organizátorom svoj životopis a krátky opis vykonávaného 
výskumu. Viac informácií o tejto ponuke, vrátane kontaktných informácií a plného zoznamu 
navrhovaných tém, nájdete na tejto webstránke. 
   

H2020 – REVÍZIA PROGRAMU V OBLASTI ZDRAVIA A DEMOGRAFIE 
 

Európska komisia schválila aktualizovaný pracovný program Horizontu 2020 v oblasti 8 – Zdravie, 
demografické zmeny a blahobyt na roky 2016 a 2017. Zoznam všetkých výziev z tejto oblasti ako aj 
aktualizovaný pracovný program nájdete na tomto linku. 
   

IDENTIFIKÁTORY STU  
 

V žiadostiach o grant je často nutné 
vyplniť rôzne identifikátory týkajúce 
sa STU. Tu sú najvýznamnejšie: 
IČO: 00397687 
DIČ: 2020845255 
IČ DPH: SK2020845255 
Platiteľ DPH: nie 
IČZ v Soc. poisťovni: 1000112036 
PIC (pre projekty z EÚ): 999868823 
Erasmus+ ID: SK BRATISL01 
Právna forma: 382 - Verejnoprávna 
inštitúcia 
Hlavná činnosť: 85420 - Terciárne 
vzdelávanie 
Počet zamestnancov: cca 2800 
Čísla LV budov a pozemkov FCHPT 
v BA: 1078, 8937 (Staré Mesto) 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: http://www.ceska-karikatura.cz/admin/data/foto/31-01-2014-07-19-

33-08-09-steska-leden-02-jpg.jpeg. 

 

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/aktuality-hlavne/211-usmernenie-c-2-pre-ziadatelov-k-vyzve-na-podporu-dsv
http://h2020.cvtisr.sk/buxus/docs/HORIZONT_2020/MSCA/Partner_search/MSCA_IF___The_National_Institute_of_Chemistry_Slovenia_part_1.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-health_en.pdf

