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SPRÁVY PROJEKTOV MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV 
 

Pripomíname riešiteľom projektov mladých vedeckých pracovníkov, že termín na odovzdanie správy 
o riešení projektov za rok 2016 na Projektové stredisko FCHPT (č.d. 238) je 27.1.2017. Správy, prosím, 
odovzdajte v dvoch origináloch. Správu podpisuje hlavný riešiteľ a školiteľ doktoranda (resp. vedúci 
pracoviska v prípade riešiteľov s titulom PhD.). Podľa vyjadrenia rektorátu nie je k správe nutné 
prikladať kópie výstupov (publikácií), ak sú v nej jednoznačne identifikované. K tabuľke čerpania 
financií treba priložiť výpis zo zákazky z Magionu. 
Formulár správy nájdete na tomto linku, takmer na konci stránky.  
V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať. 

   

MONITOROVACIE SPRÁVY APVV – MAREC 
 

Vzhľadom na časté otázky riešiteľov už ukončených projektov APVV si dovoľujeme pripomenúť 
povinnosť podávať monitorovacie správy počas 3 rokov po ukončení projektu. Termín však nie je 
v januári, ako je to pri ročných a záverečných správach, ale až 31.3.2017. 

   

UZÁVIERKY PROJEKTU AKCIA RAKÚSKO-SLOVENSKO V ROKU 2017 
 

Aj v roku 2017 pokračuje organizáciou SAIA administrovaný program Akcia Rakúsko-Slovensko už 
s vyše dvadsaťročnou tradíciou. Zameriava sa najmä na financovanie mobilitných výdavkov. 
Plánované uzávierky sú podľa jednotlivých podprogramov nasledovné: 

  I. Spolupráca mladých výskumníkov 15.3., 15.5., 15.10. 
  II. Doktoráty pod dvojitým vedením 15.3., 15.5., 15.10. 
  III. Organizácia rakúsko-slovenských školení 15.3. 
  IV. Rakúsko-slovenské letné jazykové kurzy 15.10. 
  V. Prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov 15.3., 15.5., 15.10. 

Viac informácií o Akcii Rakúsko-Slovensko nájdete na tejto stránke. 

   

FELLOWSHIP V USA 
 

30.3.2017 má uzávierku program Ruth Crawford 
Mitchell Fellowship, ktorý umožňuje 
výskumníkom zo SR a ČR stráviť 3,5-mesačný 
výskumný pobyt na University of Pittsburgh 
v Spojených štátoch amerických so štipendiom vo 
výške 7000 USD. Viac informácií o programe 
nájdete na tejto stránke. 
 

WEBINÁR K PRÁVNYM 
A FINANČNÝM OTÁZKAM H2020 

 

2.2.2017 o 10:00 sa uskutoční webinár o právnych 
a finančných otázkach programu Horizont 2020, 
ktorý je určený všetkým záujemcov o účasť 
a potenciálnym projektovým partnerom. 
Sledovanie webináru online je zadarmo, je však 
nutné vopred sa zaregistrovať (do 30.1.2017). Viac 
informácií nájdete na tejto webstránke. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
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