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APVV SLOVENSKO-FRANCÚZSKO 2017 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila novú bilaterálnu výzvu Slovensko-Francúzsko 
s uzávierkou 15.6.2017 o 12:00. Projekty môžu trvať nanajvýš 24 mesiacov v období medzi 1.1.2018 
a 31.12.2019. Slovenskej strane sa poskytne max. 2 650 eur ročne. Hradia sa výlučne náklady na 
mobilitu osôb, tak ako je to pri bilaterálnych výzvach zvykom. 
Projekty odošlite elektronicky v systéme APVV a ich tlačenú verziu odovzdajte na Projektovom 
stredisku FCHPT do pondelka 12.6.2017. Podpis štatutára a včasné doručenie na APVV zabezpečíme. 
Elektronickú verziu nám zároveň zašlite na jana.zavacka@stuba.sk.  Budeme zároveň radi, ak nás o 
zámere podať projekt budete včas informovať! V prípade záujmu o konzultácie sa na nás neváhajte 
obrátiť. 
Zároveň pripomíname, že bilaterálna výzva Slovensko-Čína 2017 je otvorená do 15.5.2017 do 12:00. 
Dokumenty, prosím, prineste na Projektové stredisko FCHPT najneskôr do štvrtka 11.5.2017.  

   

NOVÝ RIADITEĽ APVV 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja informovala, že do funkcie riaditeľa agentúry vymenoval 
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan Mgr. Pavla Balžanku. Mgr. Balžanka 
nahradí v tejto funkcii Ing. Bibiánu Remiarovú, PhD., ktorá zastávala funkciu riaditeľky agentúry od 
1. 3. 2017 do 31. 3. 2017. 
  

VÝSLEDKY SLOVENSKA V HORIZONTE 2020 
 

Európska komisia zverejnila výsledky jednotlivých štátov v Horizonte 2020. Krátke zhrnutie za 
Slovensko môžete nájsť na tomto linku a zoznam 10 najvýznamnejších príjemcov tu. Teší nás, že 
STU v Bratislave má medzi slovenskými univerzitami prvenstvo. 

   

ÚSMEV NA PONDELOK 

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

originals/6a/93/d2/6a93d28e0556cb7c29014226fd6598c0.jpg 

 DÔLEŽITÉ ZMENY 
PRAVIDIEL VEGA 

 

Predsedníctvo VEGA schválilo dodatok č. 7 
k pravidlám s účinnosťou od 1.5.2017. Na 
základe neho sa pri vstupnom hodnotení 
projektov nebude brať do úvahy 
publikačná činnosť zástupcu vedúceho 
riešiteľa. 
Zároveň boli v niektorých komisiách 
sprísnené pravidlá vstupného hodnotenia 
projektov ako aj pravidlá hodnotenia 
ukončených projektov. Zmenené pravidlá 
pre Komisiu VEGA č. 3 pre chemické vedy, 
chemické inžinierstvo a biotechnológie 
nájdete na tomto linku, vstupné pravidlá – 
aby projekt nebol vyradený už v 1. kole – sú 
vymenované na strane 3. 
Pravidlá hodnotenia sa menia a budú meniť 
aj v iných komisiách. 
Akonáhle budú tieto zmeny zverejnené na 
stránke VEGA, budeme vás informovať. 
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