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SPRÁVY APVV – VRÁTENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 
 

Pripomíname riešiteľom projektov APVV zo všeobecných výziev, že nevyčerpané finančné 
prostriedky je nutné vrátiť agentúre do konca januára. O vrátenie treba z účtovných dôvodov 
požiadať p. Zemanovú oficiálnym listom, tak ako sa to robilo po minulé roky. Alternatívne pri 
odovzdaní správy na Projektovom stredisku FCHPT jeho zamestnanci na mieste vyplnia žiadosť za Vás 
a túto následne podpíšete. 

   

UZÁVIERKY PROJEKTOV NATO V ROKU 2017 
 

Grantový program NATO Science for Peace and Security má aj na rok 2017 plánovaných niekoľko 
uzávierok. Hlavnými témami, v ktorých sa možno uchádzať o grant, sú boj proti terorizmu, 
internetová bezpečnosť, energetická bezpečnosť, ochrana proti chemickým, biologickým 
a nukleárnym zbraniam, či životné prostredie. Financujú sa viacročné výskumné programy, 
tréningové kurzy a workshopy. Popri žiadateľovi (t.j. STU) musí byť do programu zapojená aj 
univerzita z partnerskej krajiny NATO. Pre viacročné projekty je očakávaný rozpočet na úrovni 150- 
až 300-tisíc USD. Financovať možno prístroje, materiál, cestovné výdavky, publikácie a pod. 
Financovať nemožno mzdy, odmeny ani kancelárske zariadenia. 
Najbližšie uzávierky grantového programu NATO budú 1.2.2017, 1.7.2017 a 1.10.2017. 
Kompletné informácie nájdete na stránke venovanej programu. 

   

H2020: OPEN RESEARCH DATA 
 

Na internete bola zverejnená video prezentácia zo seminára o problematike otvoreného prístupu 
k výskumným údajom v programe Horizont 2020. Nájdete ju na tomto linku. 

   

L'ORÉAL-UNESCO 
PRE ŽENY VO VEDE 

 

L'Oréal v spolupráci s UNESCO, 
SAV a Slovenskou organizáciou 
pre výskumné a vývojové aktivity 
vyhlásili slovenskú edíciu 
unikátneho programu na podporu 
mladých a nádejných vedkýň 
"L'Oréal-UNESCO pre ženy vo 
vede". Dve vybrané slovenské 
vedkyne si rozdelia sumu 10 000 
EUR na podporu ich 
profesionálnej kariéry. 
Podmienkou je slovenské štátne 
občianstvo, titul PhD., výskum 
v oblasti prírody či chemických 
vied, aktívna vedecká činnosť 
a vek do 45 rokov. 
Uzávierka súťaže je 28.2.2017. 
Viac informácií nájdete na stránke 
programu. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
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