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VÝSLEDKY APVV VV 2016 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja zverejnila na svojej internetovej stránke rozhodnutia o 
žiadostiach o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov na základe verejnej výzvy VV 
2016. 
Z podávaných 25 projektov (z toho 23 ako hlavný riešiteľ) získala FCHPT STU financovanie na 11 
projektov (z toho 9 ako hlavný riešiteľ), čo je v porovnaní s celkovou úspešnosťou v SR nadpriemerný 
výsledok. 

   

PRIPOMIENKA: EXCELENTNÉ TÍMY MLADÝCH VÝSKUMNÍKOV 
 

Pripomíname potenciálnym žiadateľom o projekty excelentných tímov mladých výskumníkov, že 
tohtoročná uzávierka projektov je už túto stredu 17.5.2017 o 13:00. Do tohto termínu projekt 
prineste na Projektové stredisko FCHPT. Je nutné priniesť tlačenú verziu projektu so všetkými 
prílohami, ako aj elektronickú verziu projektu na CD. 
Viac informácií nájdete tu. 

   

CEI COOPERATION FUND: PROJEKTY NA ORGANIZÁCIU SEMINÁROV 
 

Verejné a súkromné inštitúcie registrované v členskom štáte Stredoeurópskej iniciatívy CEI môžu 
predkladať projekty v rámci Kooperačného fondu CEI. Projekty sa majú zameriavať na inovačné 
aktivity podporujúce mobilitu a prepojenie s orientovaním na budovanie kapacít prostredníctvom 
prenosu a zdieľania know-how, najmä medzi členskými krajinami EÚ CEI ako aj nečlenmi EÚ CEI. 
Aktivity môžu byť realizované vo forme konferencií, seminárov, workshopov a školení. Žiadať možno 
o 15-tisíc eur na projekt, pričom spoluúčasť musí predstavovať 50 %. Uzávierka podávania projektov 
je 13.6.2017 o 17:00. Viac informácií nájdete na tejto stránke. 

   

H2020: PAUŠÁLNE 
FINANCOVANIE 

 

Národný kontaktný bod pre H2020 si Vás 
v súvislosti so zjednodušovaním 
pravidiel financovania projektov H2020 
dovoľuje požiadať o vyplnenie krátkeho 
dotazníka o paušálnom financovaní, a to 
do 19.5.2017. Vyplnenie zaberie 3 
minúty. 
 

H2020: INFORMAČNÝ DEŇ 
 

Národná kancelária pre program H2020 
organizuje 24.5.2017 o 8:30 v Centre 
vedecko-technických informácií SR na 

Lamačskej ceste 8 informačný deň 
o projektoch ERA Chair a Twinning. 
Registrácia je otvorená do 23.5.2017 na 
tejto stránke. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: http://www.glasbergen.com/wp-

content/gallery/green/thumbs/thumbs_green4.gif. 
   

mailto:martin.grancay@stuba.sk
mailto:jana.zavacka@stuba.sk
mailto:silvia.karatini@stuba.sk
http://www.apvv.sk/archiv-aktualit/vv-2016-zverejnenie-rozhodnuti-o-ziadostiach.html
https://www.fchpt.stuba.sk/docs/Projektove_stredisko/Newslettre_PS/Newsletter_2017-15_APR_17.pdf
http://www.cei.int/content/cei-cooperation-fund-call-proposals-2017-launched
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRyZUqdbmW01_qxFRkd9MFTlZW7RxwsnI76CGTfP4NPorUrA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRyZUqdbmW01_qxFRkd9MFTlZW7RxwsnI76CGTfP4NPorUrA/viewform?c=0&w=1
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-02-28/presentation-haertwich_en.pdf
http://h2020.cvtisr.sk/info-den-k-erachair-a-twinning.html?page_id=2514
http://h2020.cvtisr.sk/info-den-k-erachair-a-twinning.html?page_id=2514

