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VEGA – ZÁVEREČNÉ A FINANČNÉ SPRÁVY 
 

Pripomíname riešiteľom projektov VEGA, že do 17.1.2017 do 14:00 treba splniť nasledovné 
povinnosti voči agentúre: 
Projekty končiace 31.12.2016: 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. Podpis štatutára (p. prodekan Gatial) 
a zaslanie agentúre vybavíme. Elektronickú verziu celej správy, prosím, zašlite na našu e-mailovú 
adresu pre účely archivácie (jana.zavacka@stuba.sk). 
Projekty pokračujúce v roku 2017: 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, 
elektronicky zašlite na Projektové stredisko do uvedeného termínu.  

   

ŠVAJČIARSKO ZNOVU ASOCIOVANÉ V PROGRAME HORIZONT 2020 
 

Po niekoľkoročnom výpadku sa s účinnosťou od 1.1.2017 Švajčiarsko opäť stalo plne asociovaným 
partnerom pre programy Horizont 2020. To značí, že švajčiarski partneri sú opäť započítavaní do 
štandardnej požiadavky na minimálne 3 partnerov v rámci konzorcia a sú opäť plne oprávnení na 
prijímanie podpory v rámci projektov H2020. Samozrejme, to platí iba pre novo podávané projekty. 

   

NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM – UŽ AJ PRE POSTDOKTORANDOV! 
 

Národný štipendijný program od roku 2017 mení svoje podmienky. Najvýznamnejšou zmenou je, že 
o štipendium sa majú možnosť uchádzať už nielen študenti a doktorandi, ale aj postdoktorandi do 
10 rokov od udelenia titulu PhD. Najbližšia uzávierka bude 30.4.2017. Plné znenie podmienok 
nájdete na stránke programu. 

   

SPRÁVY APVV 
 

Opätovne pripomíname riešiteľom pokračujúcich 
projektov APVV, že 31.1.2017 je termín podávania 
ročných správ a riešiteľom projektov APVV 
končiacich 31.12.2016, že 30.1.2017 je termín 
podávania záverečných správ. Uvedené správy, 
prosím, doneste v 2 origináloch na Projektové 
stredisko FCHPT najneskôr do 27.1.2017 (piatok) 
do 12 h. Podpis p. dekana zabezpečíme. Ak musí 
správu podpísať p. rektor, prosíme o doručenie o 
týždeň skôr. Správy, prosím, odovzdajte aj v 
elektronickej podobe. Finančná časť správy musí 
byť odsúhlasená a podpísaná ekonomickým 
útvarom.  
 

H2020 – MZDY VÝSKUMNÍKOV 
 

Európska komisia otvorila do 15.1.2017 verejnú 
konzultáciu k programu Horizont 2020. Je to 
ideálna príležitosť vyjadriť vaše pripomienky 
k programu a napríklad aj navrhnúť zmenu 
metodiky ohodnocovania výskumníkov. 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/ 
9d/9c/e6/9d9ce6584e3ac0532ca7cd20bfc28be4.jpg. 
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