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PROJEKTY MLADÝCH – VÝZVA 2017 
 

Rektor STU v súlade so Smernicou č. 12/2012-N vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Programu na motiváciu a podporu zvyšovania kvality a efektívnosti 
vedecko-výskumnej činnosti mladých vedecko-výskumných pracovníkov. 
Žiadosti môžu predkladať: 

 študenti dennej formy doktorandského štúdia a 

 vysokoškolskí učitelia alebo výskumní pracovníci zamestnaní na STU na ustanovený týždenný 
pracovný čas, a to do 3 rokov po skončení tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (PhD.), 

pričom na obe skupiny sa vzťahuje vekový limit 30 rokov. 
Žiadať možno o 200-1000 eur a projekt musí byť riešený do 31.12.2017. 
Kompletné žiadosti v dvoch origináloch, podpísané žiadateľom, obsahujúce vyjadrenie školiteľa 
(v prípade PhD. študenta) alebo vedúceho pracoviska (v prípade odborných asistentov alebo 
výskumných pracovníkov) a dva oponentské posudky odovzdajte na Projektovom stredisku FCHPT 
(č.d. NB 238) do stredy 1. marca 2017 do 13:00 hod. 
Do uvedeného termínu Vás žiadame aj o zaslanie elektronickej verzie projektu na adresu 
jana.zavacka@stuba.sk. V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte. 
   

VÝSKUMNÁ AGENTÚRA – STAV HODNOTENIA PROJEKTOV PVVC A DSV 
 

Výskumná agentúra zverejnila na svojej stránke aktuálny stav hodnotenia projektov priemyselných 
výskumno-vývojových centier (OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02) a dlhodobého strategického výskumu 
a vývoja (OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03). Vo výzve PVVC bolo doručených 311 žiadostí na celkovo 1,4 
mld. eur (alokácia 256 mil. eur) a v súčasnosti „sú v závere procesu odborného hodnotenia“. Vo výzve 
DSV bolo doručených 68 žiadostí na celkovo 1,6 mld. eur (alokácia 288 mil. eur), ktoré sú dnes 
v procese administratívneho overovania. 

   

DODATKY K ZMLUVÁM S APVV 
 

V najbližšom období bude APVV kontaktovať viacerých riešiteľov projektov vo veci podpisu dodatkov 
k zmluve. Ak ide o zmluvy nevyžadujúce podpis riešiteľa, stačí nam ich preposlať e-mailom na 
Projektové stredisko FCHPT. Podpis štatutára i doručenie na APVV zabezpečíme. 

   

FELLOWSHIP V LOTYŠSKU 
 

Lotyšská vláda aj tento rok spúšťa 
program Latvian Fellowship for 
Research. Program umožňuje 
akademickým pracovníkom 
z vybraných krajín (vrátane SR) 
stráviť do 5 mesiacov na 
výskumnej stáži v Lotyšsku 
v ľubovoľnej oblasti vedy. 
Lotyšská vláda poskytuje 
štipendium vo výške 30 eur denne 
a 300 eur mesačne na ubytovanie. 
Termín podávania prihlášok je 1. 
apríla 2017. Viac informácií 
nájdete na stránke programu. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://kreslenyvtip.cz/jiri-mikulecky/3841 
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