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NOVÁ POSILA PROJEKTOVÉHO STREDISKA FCHPT 
 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Projektové stredisko FCHPT posilnila nová zamestnankyňa 
Ing. Silvia Karatini, ktorá bude mať na starosti agendu habilitácií a inaugurácií pracovníkov FCHPT 
STU v Bratislave. Zastihnúť ju môžete v štandardnej pracovnej dobe v kancelárii č. 236, blok B novej 
budovy, na telefónnom čísle +421-918-674153, klapke 153 alebo e-mailovej adrese 
silvia.karatini@stuba.sk.  

   

HORIZONT 2020: NOVÁ ANOTOVANÁ GRANTOVÁ DOHODA 
 

Ako sme Vás už informovali, v Horizonte 2020 prišlo nedávno k zmenám niektorých pravidiel 
financovania. Európska komisia už zverejnila aj novú verziu anotovanej grantovej dohody, v ktorej sú 
všetky zmeny a ich možné aplikácie detailne vysvetlené. Zmeny sa týkajú hlavne článkov 5, 6, 18 a 52 
grantovej dohody. V prípade akýchkoľvek otázok k zmenám sa môžete obrátiť na národný kontaktný 
bod Barboru Kubíkovú. 

   

SÚŤAŽ „BUSINESS IDEA COMPETITION IN RAW MATERIALS 2017“ 
 

Európsky inštitút pre inovácie a technológiu (EIT) – RawMaterials, ktorého je STU členom, vypísal 
zaujímavú súťaž na zasielanie výskumno-podnikateľských nápadov v oblasti nerastných surovín. 
Výskumné tímy môžu zaslať svoje nápady v 3 kategóriách: 

 Technológie pre hľadanie nerastných surovín, bezpečnejšia, efektívnejšia a trvalo udržateľná 
ťažba. 

 Optimalizácia procesov, recyklácia, cirkulárna ekonomika. 

 Substitúcia nedostatkových a toxických surovín, optimalizácia vlastností materiálov. 
45 vybraných nápadov získa 2-dňový consulting a pomoc pri vypracovaní podnikateľského plánu. 
Najlepšie nápady si rozdelia 112 500 eur. 
Uzávierka na zaslanie nápadov je 31.5.2017. Viac informácií o súťaži a možnosť zaslania nápadov 
online nájdete na tejto stránke. 

   

GRANTY ÚRADU PRE 
NÁMORNÝ VÝSKUM USA 

 

Úrad pre námorný výskum USA 
(ONR) má celoročne otvorené 
výzvy na podávanie žiadostí 
o granty na projekty v oblasti ich 
záujmu. Ide o široké tematické 
zameranie od matematiky, cez 
informačné technológie až po 
detekciu biologických 
a chemických zbraní, biomateriály 
či obnoviteľné energie. 
Viac informácií  nájdete na tejto 
stránke. V prípade záujmu môžete 
skontaktovať priamo vedeckého 
riaditeľa ONR Global v Prahe. 
Spoluúčasť sa nevyžaduje. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: http://www.comp.nus.edu.sg/~plim/personal/ed9.gif. 
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