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UZÁVIERKY PROJEKTOV VYŠEHRADSKÉHO FONDU V ROKU 2017 
 

Medzinárodný vyšehradský fond pokračuje aj v roku 2017 v podpore projektov v rámci rôznych typov 
výziev. 

Výzva a stručný opis Uzávierka 

Vyšehradské granty 
Granty v 8 oblastiach vrátane vedy a krátkych mobilít, participácia 
minimálne 3 štátov V4, možnosť financovania 100 % nákladov projektu, 
trvanie do 12 mesiacov. 

1.3., 1.6., 1.9., 1.12. 

Strategické granty 
12- až 36-mesačné projekty v oblastiach priorít Vyšehradského fondu 
(priority na rok 2017 ešte neboli zverejnené), minimálne 4 štáty V4, 
financovanie do úrovne 70 %. 

15.4. 

Granty pre univerzitné štúdiá 
Projekty zamerané na otvorenie predmetov alebo študijných programov 
súvisiacich s V4. 100-percentné financovanie rozpočtov vo výške 10- až 40-
tisíc eur. 

1.12. 

Viac informácií nájdete priamo na stránke fondu. 

   

APVV DS 2016 – ZVEREJNENIE ROZHODNUTÍ O ŽIADOSTIACH 
 

Dňa 27.01.2017 agentúra APVV zverejnila na svojej internetovej stránke rozhodnutia o žiadostiach 
podaných vo verejnej výzve Dunajská stratégia 2016. Agentúra po zverejnení rozhodnutia Rady pre 
medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu na internetovej stránke agentúry následne oznámi 
všetkým žiadateľom rozhodnutie o ich žiadosti písomnou formou. 
  

ÚSMEV NA PONDELOK 

 
Prameň: http://canov.jergym.cz/rencin/rencin61.gif 

 KONFERENCIA EURO NANO FORUM 
 

V dňoch 21.-23. júna 2017 sa vo Valette na Malte bude 
konať už v poradí 8. zo série konferencií EuroNano 
Forum 2017 – v rámci maltského predsedníctva EÚ. 
Tohtoročná konferencia sa zameria na to, ako nano- a 
materiálové technológie môžu podporiť 
konkurencieschopnosť Európskeho priemyslu.  
Diskusia sa bude venovať aj ďalším dôležitým témam: 

- Rámcové podmienky ako vzdelávanie, 
štandardizácia, regulačné opatrenia, IPR, otázky 
bezpečnosti (pri práci a používaní), podmienky 
pre podnikanie a priemyselné politiky 

- Na programe budú aj sekcie venované 
financovaniu a dostupným fondom v Európskych 
a národných programoch, so špeciálnym 
zameraním na program Horizont 
2020,  programy inteligentnej špecializácie 
(Smart Specialization)  a programy verejno-
súkromného partnerstva (známe ako PPP – 
Public-Private Partnership iniciatívy). 

Viac informácií nájdete na stránke podujatia. 
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