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INTERREG EUROPE – 3. VÝZVA 
 

Od marca do konca júna 2017 bude otvorená 3. výzva programu Interreg Europe. Výzva sa zameriava 
na štyri tematické ciele: 

 posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií; 

 posilnenie konkurencieschopnosti MSP; 

 podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch a 

 ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov. 
Nejde o výskumné, ale o infraštruktúrno-podporné projekty. Na projekte musia participovať partneri 
z minimálne 3 štátov (z toho aspoň 2 členské štáty EÚ), pričom je vhodné, aby bol zapojený aj orgán 
regionálnej alebo miestnej samosprávy. Projekty majú trvanie 3-5 rokov a spolufinancovanie 
predstavuje 15 %. 
Viac informácií o programe a balíček dokumentov k výzve nájdete online na tejto webstránke 
a v tomto dokumente Ministerstva hospodárstva SR. MH SR je zároveň zodpovedné za poskytovanie 
informácií a poradenstva o výzve. 

   

HORIZONT 2020 – FINANČNÉ OTÁZKY 
 

7.2.2017 sa v Bratislave uskutočnil seminár k finančným otázkam Horizontu 2020 organizovaný CVTI 
SR a Európskou komisiou. Audítori EK sa bližšie venovali témam ako spôsob stanovenia mzdy, 
dodatočné odmeňovanie, zmeny v čerpaní finančných prostriedkoch, subdodávky a pod. Prezentáciu 
zo seminára nájdete na tomto linku. 

   

HORIZONT 2020 – RÁMCE PRACOVNÝCH PROGRAMOV 2018-2020 
 

Európska komisia zverejnila návrhy rámcov pracovných programov pre všetky oblasti Horizontu 2020 
na roky 2018-2020. Návrhy vo všetkých oblastiach obsahujú témy, ktoré by sa mali v rokoch 2018-
2020 premietnuť do konkrétnych výziev. Zverejnený bol aj dokument obsahujúci celkové strategické 
zameranie programu a priority na roky 2018-2020. Upozorňujeme, že ide o pracovné, nie finálne 
dokumenty! 

   

ČASTÉ OTÁZKY K INTERNÝM 
PROJEKTOM MLADÝCH 

 

Na základe častých otázok upresňujeme 
niektoré pravidlá k výzve projektov 
mladých STU, ktorej uzávierka bude 
1.3.2017: 

 žiadateľ, ktorý už riešil dva projekty 
mladých ako vedúci riešiteľ, nemôže 
požiadať o ďalší projekt, môže však 
byť členom tímu; 

 k projektu je nutné dodať 2 posudky 
oponentov; 

 vekový limit 30 rokov sa vzťahuje na 
doktorandov aj zamestnancov; 

 zamestnanci musia mať na STU plný 
úväzok. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/ 

736x/03/68/db/0368dbf2ce14a8dd902cc793596369c2.jpg. 
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