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NOVÁ RIADITEĽKA APVV 
 

Novou riaditeľkou Agentúry na podporu výskumu a vývoja je od 01. 03. 2017 Ing. Bibiána Remiarová, 
PhD., ktorá na tomto poste vystriedala Ing. Martinu Hasayovú, PhD. 

   

INTERREG DANUBE: 2. VÝZVA 
 

V najbližšom čase bude vyhlásená 2. výzva programu Interreg Danube Transnational Programme, 
v rámci ktorého sú oprávnenými žiadateľmi aj slovenské univerzity. Programy Interreg nepodporujú 
čisto výskumné projekty, ale zameriavajú sa viac na infraštruktúru, životné prostredie a procesy, 
pričom tieto môžu byť s výskumom pochopiteľne spojené. (Zoznam projektov podporených v 1. výzve 
možno pre inšpiráciu nájsť tu.)  
Prioritnými osami programu sú: 1. Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región. 2. Dunajský 
región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre. 3. Lepšie prepojený a energeticky 
zodpovedný dunajský región. 4. Dobre spravovaný dunajský región. Konkrétne podrobnosti pre 
2. výzvu sú na tomto linku. 
Projektové konzorcium musí pozostávať minimálne z troch spolufinancujúcich partnerov z troch 
rozličných štátov programového územia, pričom aspoň jeden z nich musí byť členským štátom EÚ. 
Oprávnenými štátmi sú Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna hora, Chorvátsko, 
Maďarsko, Moldavsko, časť Nemecka, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a časť 
Ukrajiny. Projekty majú dobu trvania do 30 mesiacov a spolufinancovanie je vo výške 15 %. 
Prezentáciu k programu z nedávneho semináru nájdete online na tejto stránke. Informácie Úradu 
vlády SR k programu sú k dispozícii tu. 

   

DAAD – VÝSKUMNÝ POBYT V NEMECKU PRE DOKTORANDOV 
A MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV 

 

DAAD v spolupráci so Slovenskou akademickou informačnou agentúrou ponúkajú aj tento rok 
doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom (do 4 rokov po ukončení PhD. štúdia) možnosť 
stráviť 1- až 6-mesačný štipendijný výskumný pobyt na univerzite v Nemecku. Poskytuje sa 
štipendium vo výške 750-1000 eur mesačne a úhrada časti cestovných nákladov. 
Žiadosti možno podať do 1.5.2017. Viac informácií nájdete na stránke SAIA a na stránke DAAD. 
  

ÚSMEV NA PONDELOK 

 
Prameň: http://1.bp.blogspot.com/-rSctRKQ5-wI/TiiBFM5WWgI 

/AAAAAAAAAF4/v_xbMn2w43w/s640/Biochemical+lunch.gif 

 VYHNE – PLATBY ZA 
ŠTUDENTOV 

 

Pripomíname, že až do odvolania 
možno v účelovom zariadení vo 
Vyhniach organizovať vzdelávacie 
podujatia, konferencie a pod., 
pričom ubytovací poplatok za 
doktorandov a študentov uhradí 
fakulta. Podmienkou je nahlásenie 
akcie vopred p. tajomníčke, 
uhradenie miestneho poplatku za 
pobyt priamo vo Vyhniach 
a doručenie prezenčnej listiny. 
Šablónu prezenčnej listiny si 
môžete stiahnuť tu. 
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