
 

Ročník 2016, číslo 40, 17. 10. 2016 
 

NEWSLETTER PROJEKTOVÉHO STREDISKA 

   

INFORMÁCIE O NOVÝCH PROGRAMOCH APVV, 
KTORÉ BY MALI BYŤ ČOSKORO SPUSTENÉ 

 

Ako sme Vás už informovali v marcovom Newslettri 8/2016, APVV bude v období 2016-2019 spúšťať 
nové programy. Pre jednotlivé programy už boli zriadené nové rady APVV, čoskoro preto očakávame 
vyhlásenie výziev. Ide o tieto oblasti: 
1. Podpora budovania personálnej infraštruktúry: 
• vytvorenie doktorandských miest na pracoviskách podporovaných v rámci projektov výskumu a  
   vývoja,  
• vytvorenie priestoru pre externé doktorandské štúdium pre mladých vedeckých pracovníkov, 
• reintegrácia pracovníkov dlhodobo pôsobiacich v zahraničí alebo zahraničných pracovníkov spojená  
   s vytvorením pracovnej skupiny, 
• financovanie projektov mladých výskumných kolektívov. 
2. Podpora R&D v podnikoch, podpora spolupráce podnikov s výskumnými organizáciami: 
• stimulácia výrobkových a technologických inovácií v podnikoch prostredníctvom podpory ich 
vlastného výskumu a vývoja alebo transferu riešení na základe spolupráce s výsk. organizáciami. 
3. Podpora prípravy realizácie riešenia projektov výskumu a vývoja Horizont 2020: 
• podpora zvýšenia účasti slovenských organizácií výskumu a vývoja v projektoch Horizont 2020, 
• motivovanie slovenských organizácií výskumu a vývoja stať sa koordinátormi projektov H2020, 
• podpora žiadateľov, ktorí prešli 1. kolom hodnotenia, ale napokon nezískali finančné prostriedky, 
• dofinancovanie projektov žiadateľov, ktorí boli úspešní vo výzve Horizontu 2020. 
   

ŠTÚDIA O SPOLUPRÁCI MEDZI VŠ A INÝMI ORGANIZÁCIAMI V EURÓPE 
 

Európska komisia vykonáva dodnes rozsiahlejšiu štúdiu o spolupráci medzi vysokoškolskými 
inštitúciami a verejnými a súkromnými organizáciami v Európe. STU bola oslovená o pomoc pri tejto 
štúdii. Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať o jej anonymné vyplnenie. Štúdiu nájdete na tomto 
internetovom odkaze. Jej vyplnenie trvá približne 15 minút. Ďakujeme. 
   

FUTURE FELLOWSHIP 
V AUSTRÁLII 

 

7.12.2016 je uzávierka 
programu Future Fellowship, 
ktorý umožňuje stredne 
skúseným výskumníkom 
v oblastiach priorít 
austrálskej vedy (napr. voda, 
energia, potraviny a pod.) 
stráviť 4 roky vykonávaním 
výskumu na austrálskej 
výskumnej inštitúcii. Program 
zahŕňa mzdu vo výške ca 115-
tisíc AUD ročne + ďalšie 
financovanie týkajúce sa 
konkrétneho výskumného 
projektu. Viac infomácií 
nájdete na stránke 
Austrálskej výskumnej rady. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
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http://www.fchpt.stuba.sk/docs/Projektove_stredisko/Newslettre_PS/Newsletter_2016-8_MAR_07.pdf
http://www.apvv.sk/agentura/organizacna-struktura/rady-agentury.html
https://asp2.inquery.net/s.app?B=70P2BRxr&T-OPQ743=12118
https://asp2.inquery.net/s.app?B=70P2BRxr&T-OPQ743=12118
http://www.arc.gov.au/future-fellowships

