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MONITOROVACIE SPRÁVY APVV 
 

Dovoľujeme si upozorniť všetkých riešiteľov projektov APVV (okrem bilaterálnych), ktoré skončili 
v rokoch 2012, 2013 alebo 2014, že na základe zmluvy sú povinní do 31.3.2016 elektronicky aj 
v tlačenej forme APVV odovzdať monitorovaciu správu. Informácie o monitorovacích správach aj ich 
šablóny nájdete na webstránke APVV v sekcii venovanej výzve, v rámci ktorej bol projekt získaný. 
Monitorovacie správy v dvoch origináloch odovzdajte na Projektovom stredisku FCHPT, č. dverí 238, 
Ing. Magdaléne Jurkyovej alebo Ing. Martinovi Grančayovi, PhD., a to najneskôr do stredy 30.3.2016 
do 12:00. Podpis štatutára ako aj odovzdanie tlačenej verzie APVV zabezpečí Projektové stredisko 
Fakulty. 
   

NOVÉ PROGRAMY APVV OD ROKU 2016 
 

Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom zasadnutí vo februári 2016 nové programy APVV na 
obdobie 2016-2019. Ide o nasledujúce programy: 

 Podpora budovania personálnej infraštruktúry vo všetkých sektoroch výskumu a vývoja na 
Slovensku na obdobie rokov 2016 – 2019. 

 Podpora výskumu a vývoja v podnikoch a podpora spolupráce podnikov s výskumnými 
organizáciami na obdobie rokov 2016 – 2019. 

 Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a 
inovácie do roku 2020 – Horizont 2020. 

Viac o týchto programoch sa dozviete priamo na stránke agentúry. O vyhlásení výziev vás bude včas 
informovať Projektové stredisko. 
   

VÝZVA OP VaI z 3.2.2016 – ČASTÉ OTÁZKY 
 

Výskumná agentúra zverejnila odpovede na časté otázky (FAQ) k výzve na Podporu Priemyselných 
výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK (OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01). 
Odpovede sú dostupné TU. 
Dovoľujeme si požiadať všetky pracoviská, v prípade, že plánujú podať projekt v rámci danej výzvy, 
aby o tom čo najskôr informovali Projektové stredisko, z dôvodu nutnosti zabezpečiť povinné 
prílohy! 
   

SMERNICA 
DEKANA 

 

1. marca 2016 
vstúpila do platnosti 
nová smernica 
dekana FCHPT č. 
1/2016 „Pravidlá pre 
postup pri príprave a 
realizácii projektov“. 
Smernica je dostupná 
na internetovej 
stránke Projektového 
strediska. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
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http://www.apvv.sk/grantove-schemy
http://www.apvv.sk/aktuality/nove-programy-apvv
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/component/jdownloads/send/41-opvai-va-dp-2016-1-2-1-01/554-faq-k-vyzve-opvai-va-dp-2016-1-2-1-01
https://www.fchpt.stuba.sk/sk/vyskum/formulare.html?page_id=3890
https://www.fchpt.stuba.sk/sk/vyskum/formulare.html?page_id=3890

