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VŠEOBECNÁ VÝZVA APVV 2016 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila všeobecnú výzvu na rok 2016 s termínom uzávierky 
podávania projektov 15.11.2016 o 12:00. Ako v predchádzajúcich ročníkoch, aj teraz je nutné podať 
tlačenú aj elektronickú verziu. Projekty, na ktorých sa z STU zúčastňujú iba zamestnanci FCHPT, 
podpisuje p. dekan. Projekty, na ktorých sa zúčastňujú aj zamestnanci iných fakúlt STU, podpisuje p. 
rektor. 
V záujme zabezpečenia podpisov a včasného doručenia projektov agentúre si Vás dovoľujeme 
požiadať o doručenie kompletných projektových návrhov na Projektové stredisko do štvrtka 
10.11.2016 do 12:00. Zároveň Vás v uvedenom termíne žiadame o zaslanie elektronickej verzie 
projektu na jana.zavacka@stuba.sk. Podpisy aj odovzdanie tlačenej verzie na APVV zabezpečíme. 
V prípade projektov, ktoré podpisuje p. rektor, nás prosím kontaktujte ešte v októbri, aby sme vedeli 
na základe dohody zabezpečiť podpisový termín! 
Základným rozdielom v porovnaní s minulými všeobecnými výzvami je zrušenie obmedzenia výšky 
finančných prostriedkov, ktoré môžu byť alokované na mzdy! 
 

Základné informácie o výzve: 

Typ projektu: Základný výskum, aplikovaný výskum, vývoj – v nijakom prípade nie ich 
kombinácia! 

Doba riešenia: Od 1.7.2017, maximálne 48 mesiacov. 

Suma financovania: Maximálne 250-tisíc eur / projekt. 

Zodpovedný riešiteľ: Tá istá fyzická osoba môže podať v danej výzve max. 1 projekt, pričom 
k stanovenému dňu začatia riešenia (1.7.2017) nemôže byť 
zodpovedným riešiteľom nijakých iných prebiehajúcich projektov VV 
APVV. 

Spoluriešiteľ: Slovenská právnická alebo slovenská fyzická osoba, ktorá má platné 
osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. 

Riešiteľská kapacita: Min. 480 h / rok / zodpovedný riešiteľ. 
Min. 300 h / rok / riešiteľ. Max. 2000 h / rok / riešiteľ. 

Spolufinancovanie: Pre nepodnikateľské subjekty 0 %. 

Financovanie: Iba bežné výdavky, kapitálové nebudú poskytnuté. 
Nepriame výdavky vo výške do 20 %. 
Pri pracovných cestách nemožno financovať vreckové. 
Účasť na konferenciách musí byť vždy aktívna + publikácia. 
Odpisy je možné naplánovať iba na prístroje s priamym súvisom 
s projektom, ktoré neboli zakúpené zo zdrojov APVV. 
Detaily prípravy rozpočtu sú upravené v prílohe 3 výzvy. 

Neoprávnené výdavky: Neoprávnené výdavky zahŕňajú najmä (nie výlučne!): 

 odvody do sociálneho fondu, 

 odvody nad rámec povinného sociálneho a zdravotného poistenia, 

 školenia, kurzy, semináre, členstvá v organizáciách, 

 vydávanie učebníc, skrípt, odborných časopisov, 

 rekonštrukcia priestorov, kancelársky nábytok, 

 vreckové pri služobných cestách, 

 kapitálové výdavky. 

Podanie projektu: Cez elektronický systém aj v tlačenej forme. 
 

Pre viac informácií kontaktujte Ing. Martina Grančaya, PhD. alebo Ing. Janu Závackú, PhD. 
z Projektového strediska FCHPT. Očakávame, že v najbližšom období doplní APVV na stránke výzvy aj 
sekciu často kladených otázok. 

http://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2016
mailto:jana.zavacka@stuba.sk
http://www.apvv.sk/buxus/docs/vyzvy/vseobecne/vv2016/vv2016-priloha3.pdf
http://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2016?tab=forms_and_electronic_system
http://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2016?tab=faq
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VÝZVA NA OBSADENIE POSTDOKTORANDSKÝCH POZÍCIÍ NA STU 
 

Bola zverejnená výzva na obsadenie postdoktorandských pozícií na STU vo vybraných oblastiach 
výskumu. Pre FCHPT ide o 2 témy: 

 Optimálne a prediktívne riadenie ako nástroj pre diagnostiku, úspory energie, zvyšovanie 
bezpečnosti a efektívnosti technologických procesov (prof. Fikar). 

 Železan - ekologický oxidant pre bezpečný život (prof. Híveš). 
Výzva je k dispozícii online na tejto webstránke a tu aj v angličine, pričom je otvorená pre všetkých 
rezidentov Európskej únie do 26.9.2016. Viac informácií a podmienky nájdete v samotnom texte 
výzvy. 
   

PREDSEDNÍCTVO SR V EÚ: KONFERENCIA SSH 2016 
 

V rámci predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie sa v dňoch 14.-16.11.2016 v hoteli 
Saffron neďaleko FCHPT uskutoční konferencia Social Sciences and Humanities 2016. Napriek tomu, 
že nejde o tému, ktorá má priamy súvis s výskumom na našej fakulte, zaujímavou môže byť 
predovšetkým „brokerage session“ v prvý deň konferencie, kde bude možnosť nájsť partnerov pre 
spoluprácu v projektoch Horizont 2020. Vzhľadom na preferenciu interdisciplinarity sa dá očakávať, 
že o niektoré oblasti výskumu (predovšetkým rôzne druhy bezpečnosti, matematika a pod.) bude 
záujem. 
Účasť na všetkých súčastiach konferencie je bezplatná. Viac informácií o nej nájdete priamo na 
stránke konferencie. 
Na „brokerage session“ sa možno prihlásiť na tomto linku. 
   

INFORMAČNÝ SEMINÁR 
V BRUSELI / NA WEBE PRE 
KOORDINÁTOROV H2020 

 

Európska komisia organizuje dňa  
23.9.2016 v Bruseli „Coordinators 
day“: informačný seminár pre 
koordinátorov projektov Horizont 
2020. Program aj s prezentáciami je 
už k dispozícii online a zahŕňa 
právnu, finančnú, technickú oblasť, 
ako aj dobré rady pri riadení 
projektu. 
Osobná účasť na seminári je možná 
po predchádzajúcom registrovaní 
sa na tomto linku. Uprednostnení 
budú záujemcovia s aktívnymi 
projektmi H2020. 
Podujatie sa bude dať sledovať aj na 
internete, kde bude k dispozícii na 
tomto linku. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: http://www.sciencecartoonsplus.com/ 

gallery/chemistry/galchem2g.php. 
 

http://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/vyzva-na-obsadenie-postdok-pozicii-na-stu-2016.html?page_id=10358
http://www.stuba.sk/english/news/news/postdoctoral-research-positions-at-stu-1.html?page_id=10367
http://www.ssh2016.eu/
http://www.ssh2016.eu/
https://www.b2match.eu/SC6-2017-Call-Brokerage
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2016-09/h2020-coordinators-day-agenda_en.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/coordinators-day-gap/register.cfm
https://webcast.ec.europa.eu/h2020-coordinators-day-september-2016
https://webcast.ec.europa.eu/h2020-coordinators-day-september-2016

