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INFORMÁCIE K AKTUÁLNEJ VÝZVE OP VaI 

 
Termín podania: uzávierka 1. kola je oficiálne 31.3.2016, vzhľadom na povahu výzvy sa však odporúča 

podať žiadosť čo najskôr 
Oprávnený žiadateľ: zástupcovia podnikového sektora mimo Bratislavského kraja 
Oprávnené oblasti špecializácie: materiálový výskum a nanotechnológie, informačno-komunikačné 
technológie, biotechnológie a biomedicína, pôdohospodárstvo a životné prostredie, vrátane 
moderných chemických technológií šetrných k životnému prostrediu, udržateľná energetika a 
energie 
Finančné limity: možnosť žiadať o 1 až 7 miliónov eur na celý projekt 
Spoluúčasť pre STU: 5 % 
Viac informácií o výzve: TU 
 
Postup podania žiadosti s STU ako partnerom v konzorciu: 

1. Čo najskôr treba v zmysle Smernice rektora STU 5/2014 vyplniť prílohu 1 aj prílohu 2 ako 
predbežnú informáciu o projekte. Je nutné zabezpečiť podpis kontaktnej osoby 
(zodpovedného riešiteľa za FCHPT) a vedúceho jeho pracoviska. Projektové stredisko FCHPT 
následne dá dokumenty na podpis p. dekanovi a odošle ich na rektorát. 

2. Povinné prílohy k žiadosti zabezpečí Projektové stredisko FCHTP. Aj z tohto dôvodu Vás 
žiadame o čo najskoršie ohlásenie záujmu o projekt aj s uvedením termínu, kedy plánujete 
žiadosť podať, ideálne o osobné stretnutie. Ak budete potrebovať iné ako štandardné 
prílohy, dajte nám to, prosím, vedieť čo najskôr. 

3. S otázkami ohľadom projektu kontaktujte Ing. Martina Grančaya, PhD. z Projektového 
strediska FCHPT na telefónnom čísle 0905/960490 alebo na e-maili 
martin.grancay@stuba.sk.  
 

Informácie k možnostiam čerpania financií partnermi z Bratislavského kraja (t.j. i STU): 
(článok 70 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 1303/2013) 

 Maximálny limit čerpania: 15 % celkových nákladov projektu 

 Oprávnené výdavky: personálne náklady, prevádzkové náklady na vykonanie danej časti 
výskumu v priestoroch STU 

 Investície do výskumnej infraštruktúry v Bratislave nebudú oprávneným výdavkom! 

 V projekte musí byť jednoznačne zdôvodnené, prečo je STU ako inštitúcia mimo 
projektového územia zapojená do konzorcia a aké benefity jej zapojenie prináša 
projektovému územiu, t. j. prečo by projekt bez zapojenia STU nevedel dosiahnuť stanovené 
ciele! 
 

   

 
KONFERENCIA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 

 
22.-24.6.2016 sa v Amsterdame bude konať European Conference on Industrial Technologies 2016, 
najväčšia európska konferencia v oblasti nanotechnológií, biotechnológií a materiálov. Prihlásiť sa 
možno priamo na STRÁNKE KONFERENCIE. 
 
   

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/aktuality-hlavne/27-seminare/113-03-02-sme-vyhlasili-dalsiu-vyzvu
http://www.stuba.sk/new/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/pravidla%20implementacie%20projektov.pdf
https://www.fchpt.stuba.sk/docs/Projektove_stredisko/Formulare/Priloha_c._1_k_Smernici_rektora_c._5-2014_-_SR.docx
https://www.fchpt.stuba.sk/docs/Projektove_stredisko/Formulare/Priloha_c._2_k_Smernici_rektora_c._5-2014_-_SR.docx
mailto:martin.grancay@stuba.sk
http://www.industrialtechnologies2016.eu/
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INDIVIDUÁLNY FELLOWSHIP V USA 

 
2016 Ruth Crawford Mitchell Fellowship for 
Czech or Slovak Scholars 
-možnosť 3,5-mesačného výskumného pobytu 
v USA na Univerzite v Pittsburghu so 
štipendiom 7000 USD, otvorená pre stredne 
skúsených a skúsených výskumníkov.  
-viac informácií nájdete na tomto LINKU. 
 
 
 

  
PONUKA PARTNERSTVA 

 
H2020: Fast Track to Innovation 
Oblasti: Nanotechnológie, moderné materiály, 
biotechnológie, moderná výroba a spracovanie, 
opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, 
efektívne využívanie zdrojov a suroviny 
-izraelská spoločnosť Lingacom hľadá 
partnerov: INFORMÁCIE.  
 

Viac ponúk partnerstiev môžete pravidelne 
sledovať na podstránke CVTI. Pre jednotlivé 
oblasti H2020 TU. 
 

   

 
MOŽNOSŤ SPROSTREDKOVANIA 

ODBORNÍKA Z USA 
 
Fulbrightova komisia v SR každoročne 
organizuje program Fulbright Specialist, ktorý 
umožňuje slovenským univerzitám pozvať na 
niekoľko týždňov amerického odborníka a 
spolupracovať s ním na príprave výučby a 
rozvoja inštitúcie školy, fakulty či katedry (NIE 
na výskume). Viac informácií nájdete TU. Pre 
sprostredkovanie programu, kontaktujte, 
prosím, Ing. Martina Grančaya, PhD. 
z Projektového strediska. 
 

  
USMERNENIE K EXCELENTNÝM 

TÍMOM MLADÝCH VÝSKUMNÍKOV 
 
Text poďakovania za finančnú podporu v rámci 
projektov excelentných tímov mladých 
výskumníkov: 
SK: Autori ďakujú STU za finančnú podporu v 
rámci Grantovej schémy na podporu 
excelentných tímov mladých výskumníkov. 
EN: The authors would like to thank for financial 
assistance from the STU Grant scheme for 
Support of Excellent Teams of Young 
Researchers. 
 

   
 

ÚSMEV NA PONDELOK 

 

 
Prameň: https://pbs.twimg.com/media/B6M6fp4CEAAO2jj.jpg 

 

http://www.nationalityrooms.pitt.edu/content/rcm-fellowship-czechslovak-scholars
http://h2020.cvtisr.sk/sk/hladanie-partnerov/ponuka-partnerstiev/spolocnost-lingacom-ltd.-hlada-partnerov.html?page_id=2778
http://h2020.cvtisr.sk/sk/hladanie-partnerov/ponuka-partnerstiev.html?page_id=2679
http://h2020.cvtisr.sk/sk/hladanie-partnerov/manual-na-vyhladavanie-partnerov.html?page_id=1962
http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbright-specialists-program

