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PROJEKTY HORIZONT 2020 S UZÁVIERKOU 19.1.2017 
 

Európska komisia má aktuálne otvorených niekoľko desiatok grantových výziev na predkladanie 
projektov Horizont 2020 v rôznych oblastiach, ktoré majú uzávierku 19.1.2017. Ide napríklad 
o nasledovné výzvy: 

 Použitie CO2 na výrobu chemikálií s pridanou hodnotou. 

 Potenciál pre priemyselnú symbiózu v Európe. 

 Nové elektrochemické riešenia pre priemyselné spracovanie so zníženými emisiami CO2. 

 Zavádzanie nových diagnostických technológií v zdravotníckych zariadeniach. 
Zoznam výziev vrátane linkov na ich presné podmienky nájdete v priloženom súbore. Zoznam 
všetkých otvorených a plánovaných výziev Horizont 2020 nájdete na tomto linku. 
   

VÝSLEDKY HODNOTENIA PROJEKTOV VEGA 
 

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) zverejnila výsledky vstupného hodnotenia 
projektov so začiatkom riešenia v roku 2017. Spomedzi 23 projektov podaných FCHPT bol 
devätnástim pridelený bodový počet. Rozhodnutie o financovaní očakávame, tak ako každoročne, 
koncom marca 2017. 
Zoznam všetkých projektov aj s bodovým hodnotením nájdete na tomto linku. Každý riešiteľ by už 
v systéme e-Vega mal vidieť slovné stanovisko komisie k svojmu projektu. Riešiteľom, ktorých 
projekty majú vysokú šancu byť financované, pripomíname možnosť (a pri spoločných projektoch so 
SAV povinnosť) do 16.12.2016 aktualizovať riešiteľský kolektív (viď Newsletter 45/2016). 
   

ROZDELENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV JEDNOTLIVÝCH RIEŠENÝCH 
PROJEKTOV NA ORGANIZAČNÉ SÚČASTI FCHPT 

 

23.11.2016 boli zodpovedným riešiteľom jednotlivých projektov riešených a financovaných v roku 
2016 zaslané e-maily so žiadosťou o informáciu o rozdelení použitých finančných prostriedkov na 
organizačné zložky FCHPT v súlade so Smernicou dekana FCHPT STU č. 1/2016, a to do 9.12.2016. 
V prípade, ak ste zodpovedným riešiteľom projektu a takýto e-mail ste nedostali, kontaktuje, prosím, 
Ing. Janu Závackú PhD. z Projektového strediska FCHPT na jana.zavacka@stuba.sk.  
   

STÁŽ V RAKÚSKU 
 

V rámci Programu Lisy Meitner môžu 
skúsení výskumníci stráviť jeden až dva 
roky na platených výskumných pobytoch 
na univerzitách alebo výskumných 
inštitútoch v Rakúsku, a to vo všetkých 
oblastiach vedy. Okrem nákladov na mzdu 
(64- až 70-tisíc eur v závislosti od 
skúseností) poskytuje program ročne aj 
10-tisíc eur na materiál, pomocnú silu, 
cestovné výdavky a pod. 
Uzávierky sú priebežne počas celého roka, 
pričom spracovanie žiadosti trvá ca 4 
mesiace. Viac informácií nájdete na tomto 
linku. 

 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f0/1d/ 

44/f01d44b52298dbf472e5bc9d97afc756.gif. 
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