
 

Ročník 2016, číslo 35, 12. 9. 2016 
 

NEWSLETTER PROJEKTOVÉHO STREDISKA 

   

INFORMÁCIE Z INFORMAČNÉHO SEMINÁRA APVV 
K VÝZVE „DUNAJSKÁ STRATÉGIA 2016“ 

 

Projektové stredisko FCHPT sa zúčastnilo informačného seminára APVV k výzve Dunajská stratégia 
2016 s uzávierkou 30.9.2016, o ktorej sme Vás už informovali. Niektoré informácie zo seminára: 

 projekt musí byť podaný vo všetkých krajinách súčasne pod rovnakým anglickým názvom; 

 na Slovensku sa projekt podáva v slovenskom aj v anglickom jazyku; 

 hodnotiť sa bude vedecká hodnota (25), realizovateľnosť a adekvátnosť metód (15), odborné 
predpoklady slovenského riešiteľa a celého kolektívu zo SR (20), pridaná hodnota (15), 
potenciál pre ďalšiu spoluprácu (15), ale aj zapojenie mladých (5) a zapojenie žien (5); 

 projekty, ktoré budú hodnotené menej ako 51 % v národnom kole, nepostúpia do 
medzinárodného výberového kola; 

 cieľom projektu môže byť aj napísanie a podanie projektu H2020 s partnermi; 

 k projektu sa prikladá stručný odborný životopis slovenského zodpovedného riešiteľa 
a zoznam všetkých ostatných členov riešiteľského kolektívu; 

 okrem financovania cestovných a pobytových nákladov je možnosť naplánovať aj 500 eur na 
ďalšie náklady – ich konkrétne typy treba konzultovať priamo s APVV; 

 akékoľvek otázky možno riešiť prostredníctvom tohto formulára a na tel. č. +421257204502. 
   

NIEKTORÉ NAJBLIŽŠIE UZÁVIERKY PROJEKTOVÝCH VÝZIEV 
30.9.2016 Dunajská stratégia 2016 

APVV 

Spolupráca so Srbskom, Rakúskom a ČR, max. 
10000 (3 krajiny) až 12500 (4 krajiny) eur. 

Link 

1.10.2016 Science for Peace and Security 
NATO 

Komplexná možnosť financovania projektov na  
2-3 roky, prioritou je bezpečnosť. 

Link 

15.10.2016 Projektové žiadosti 
Akcia Rakúsko-Slovensko 

Spolupráca mladých výskumníkov, doktoráty, 
letné jazykové kurzy a prednáškové cykly. 

Link 

20.10.2016 Kvalita vzdelávania 
Nadácia Tatra banky 

Zvýšenie kvality vyučovacieho procesu, max. 
5000 eur. 

Link 

31.10.2016 OP VaI výzva 1.2.1-03 
Vedecká agentúra 

Výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu 
dlhodobého strategického výskumu. 

Link 

15.11.2016 Teaming, fáza 1 
Horizont 2020 

Tvorba spoločných excelentných pracovísk v 
spolupráci so zahraničnými partnermi. 

Link 

1.12.2016 Visegrad Grants 
International Visegrad Fund 

Bývalé malé a štandardné projekty 
Medzinárodného vyšehradského fondu. 

Link 

 

   

 
 

 KONFERENCIA TRANSFER 
TECHNOLÓGIÍ V SR A V ZAHRANIČÍ 

 

CVTI SR pod záštitou ministra školstva organizujú 
6.-7.10.2016 v konferenčnej miestnosti CVTI 
konferenciu Transfer technológií na Slovensku 
a v zahraničí 2016. Na konferencii vystúpia 
zahraniční hostia, ako aj zástupcovia slovenských 
univerzít, vrátane prorektora STU prof. Ing. 
Mariána Peciara, PhD. Akcia sa bude venovať 
témam ako financovanie prototypov, príprava 
a preukázanie vynálezu, overovanie nových 
technológií a pod. Účasť na podujatí je bezplatná. 
Viac informácií, vrátane linku na registráciu, 
nájdete v oficiálnej pozvánke. 

 

http://www.apvv.sk/grantove-schemy/multilateralne-vyzvy/dunajska-strategia/dunajska-strategia-2016?tab=call
http://www.apvv.sk/grantove-schemy/multilateralne-vyzvy/dunajska-strategia/dunajska-strategia-2016?tab=call
http://www.fchpt.stuba.sk/docs/Projektove_stredisko/Newslettre_PS/Newsletter_2016-34_SEP_05.pdf
http://www.apvv.sk/kontakt/kontaktny-formular
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.aktion.saia.sk/sk/main/projekty-akcie/
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/kvalita-vzdelavania/
https://www.opvai.sk/media/11783/vyzva_dsv.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4057-widespread-04-2017.html
http://visegradfund.org/grants/small-grants/
http://nptt.cvtisr.sk/buxus/docs/podujatia%201/programy/TTSZ_2016_pozvanka_prog_final.pdf

