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PRIPOMIENKA: MULTILATERÁLNA VÝZVA APVV DUNAJSKÁ STRATÉGIA 2016 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila v lete 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. Agentúra k výzve organizuje aj informačný 
seminár, a to 7.9.2016 o 10:00. Pozvánku nájdete na tejto stránke. 
   

KONFERENCIA TALENT 2016 
 

V rámci slovenského predsedníctva v Európskej únii sa v Bratislave v dňoch 12. a 13. septembra 2016 
v hoteli DoubleTree by Hilton uskutoční Konferencia o podpore a rozvoji talentu na všetkých 
stupňoch vzdelávania, organizovaná Centrom vedecko-technických informácií SR. Na konferencii 
vystúpia prezident SR Andrej Kiska, komisár EÚ pre vzdelávanie Tibor Navracsics, ministri školstva 
Slovenskej republiky Peter Plavčan a Malty Evarist Bartolo a desiatky ďalších hostí v šiestich 
tematických sekciách. Zaujímavá môže byť najmä sekcia o talentoch na vysokých školách a vo vede, 
ktorá je plánovaná na utorok 12.9. medzi 16:00 a 17:30. Po konferencii sa uskutoční spoločenská gala 
večera. 
Cieľom konferencie je vytvorenie platformy pre odbornú diskusiu zameranú na podporu talentu a 
nadania s dôrazom na oblasť školského a odborného vzdelávania, ako aj šírenie povedomia o potrebe 
a možnostiach rozvoja talentu, profilovanie názorov a postojov k danej téme nielen v rámci 
akademickej sféry, ale aj medzi širšou odbornou verejnosťou na celoeurópskej úrovni. 
Účasť na konferencii je zadarmo. Registrovať sa možno do utorka 6.9.2016 priamo na webstránke 
konferencie. 
   

http://www.apvv.sk/grantove-schemy/multilateralne-vyzvy/dunajska-strategia/dunajska-strategia-2016?tab=call
http://www.apvv.sk/podujatia/informacny-seminar-k-ds-2016
http://www.talents2016.eu/en/conference
http://www.talents2016.eu/en/conference
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NADÁCIA TATRA BANKY: VÝZVA KVALITA VZDELÁVANIA 2016 
 

Aj tento rok otvorila Nadácia Tatra banky výzvu „Kvalita vzdelávania“. Cieľom tohto grantového 
programu je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, 
témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky a 
informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy. Nadácia vyčlení pre víťazné projekty celkom 40-
tisíc eur, pričom na jeden projekt pripadne maximálne 5-tisíc eur. 
Na projekty sa kladú nasledovné kritériá: 
Hlavné kritérium, ktoré musí byť bezpodmienečne splnené: 

 Inovatívnosť: projekty, ktoré prinášajú do vyučovania nové poznatky, metódy a prístupy. 
Dodatočné kritériá, z ktorých musí byť splnené prinajmenšom jedno: 

 Medzinárodná spolupráca: aktivity zamerané na využívanie moderných poznatkov zo zahraničia 
v procese vyučovania. 

 Prepojenie na prax: aktivity zamerané na prepájanie teórie s praxou a zlepšenie pripravenosti 
študentov na prax. 

 Udržateľnosť zmien: výstupy z projektov budú vo vyučovacom procese dlhodobo udržateľné. 
Projekty sa podávajú výlučne elektronicky. Termín uzávierky je 20. októbra 2016 do polnoci. Viac 
informácií nájdete priamo na stránke výzvy. 
   

PODUJATIA UNIVERZITNÉHO TECHNOLOGICKÉHO INKUBÁTORA 
 

Univerzitný technologický inkubátor STU pre vás každý mesiac pripravuje zaujímavé podujatia, ako 
napríklad biznis raňajky, semináre, či workshopy na rôzne témy. Týkajú sa marketingu, začiatkov 
podnikania, web stránok, správy Facebookových stránok a ďalších príbuzných oblastí. Prehľad 
podujatí je pravidelne aktualizovaný na tejto stránke. 
   

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://larrycuban.files.wordpress.com/2014/01/teach-and-student-semester.gif. 

 

http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/kvalita-vzdelavania/
http://www.inqb.sk/podujatia/

