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VEGA: AKTUALIZÁCIA KOLEKTÍVOV, FINANČNÉ SPRÁVY, ZÁVEREČNÉ SPRÁVY 
 

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) zverejnila termíny podávania jednotlivých 
typov správ k projektom VEGA za rok 2017: 
 

Pokračujúce projekty: 
Do 16.12.2016 do 14:00 – Aktualizácia riešiteľského kolektívu online v systéme e-Vega, a to bez 
ohľadu na to, či prišlo k zmene riešiteľského kolektívu. Vygenerovaný, v systéme odoslaný a hlavným 
riešiteľom podpísaný formulár odovzdajte na Projektovom stredisku do tohto termínu. 
Do 17.1.2017 do 14:00 – Vyplnenie formuláru čerpania dotácie VEGA online v systéme e-Vega. 
Písomná forma správy sa netlačí, stačí ju uložiť v online systéme. Jej PDF verziu nám, prosím, zašlite 
na Projektové stredisko do uvedeného termínu. 
 

Končiace projekty: 
Do 17.1.2017 do 14:00 – Vyplnenie formuláru čerpania dotácie VEGA online v systéme e-Vega. 
Písomná forma správy sa netlačí, stačí ju uložiť v online systéme. Jej PDF verziu nám, prosím, zašlite 
na Projektové stredisko do uvedeného termínu. 
Do 17.1.2017 do 14:00 – Podanie záverečnej správy za celé obdobie riešenia projektu online 
v systéme e-Vega. Vygenerované, hlavným riešiteľom podpísané potvrdenie o podaní správy 
odovzdajte na Projektovom stredisku do tohto termínu. 
 

Nové projekty (ktoré boli podané a možno sa začnú riešiť v roku 2017): 
Do 16.12.2016 do 14:00 – Aktualizácia riešiteľského kolektívu online v systéme e-Vega, ak: 

a) ide o projekt FCHPT a prišlo k zmene riešiteľského kolektívu od podania žiadosti; 
b) ide o spoločný projekt FCHPT a SAV, a to bez ohľadu na to, či prišlo k zmenám kolektívu. 

V oboch prípadoch vygenerovaný, v systéme odoslaný a hlavným riešiteľom podpísaný formulár 
odovzdajte na Projektovom stredisku do uvedeného termínu. 
 

V prípadne akýchkoľvek otázok nás, prosím, včas kontaktujte. 
Ako meno príslušného funkcionára na formulároch vždy uvádzajte prof. Ing. Antona Gatiala, DrSc. 
   

H2020: ZÁZNAMY Z INFORMAČNÉHO DŇA O PROJEKTOCH PPP 
 

V októbri sa v Bruseli konal informačný deň o výzvach verejno-súkromného výskumného 
partnerstva (PPP) v oblastiach ako továrne budúcnosti, energeticky efektívne budovy, zelené vozidlá 
či udržateľný spracovateľský priemysel. Záznamy z jednotlivých prezentácií nájdete na tomto linku. 

   

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://forbetterscience.wordpress.com/. 

 H2020: SEMINÁR 
O VYUŽITÍ BIOMASY 

V ENERGETIKE 
 

V rámci predsedníctva SR 
v Rade EÚ sa 30.11.2016 
v hoteli Double Tree Inn koná 
seminár „Biomass for growth: 
potentials and challenges of 
bioenergy in the Danube 
Region“. Účasť na seminári a 
matchmakingu je bezplatná, 
treba sa však prihlásiť na tomto 
linku, kde nájdete aj viac 
informácií o podujatí a jeho 
program. 
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