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APVV: SLOVENSKO – RAKÚSKO 2017 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila novú bilaterálnu výzvu Slovensko-Rakúsko 2017 
s uzávierkou 1.8.2017 o 12:00. Projekty môžu trvať nanajvýš 24 mesiacov v období medzi 1.1.2018 a 
31.12.2019. Slovenskej strane sa poskytne max. 2000 eur ročne. Hradia sa výlučne cestovné náklady 
na mobilitu osôb podľa kritérií výzvy. Výzva je svojimi pravidlami podobná všetkým ostatným 
bilaterálnym výzvam APVV. 
Projekty odošlite elektronicky v systéme APVV a ich tlačenú verziu odovzdajte na Projektovom 
stredisku FCHPT do piatka 28.7.2017. Podpis štatutára a včasné doručenie na APVV zabezpečíme. 
Elektronickú verziu 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. 
Viac informácií o výzve nájdete na tomto linku. 

   

SEMINÁR O PROJEKTOCH H2020 TWINNING A ERA CHAIRS 
 

Projektové stredisko FCHPT si Vás dovoľuje pozvať na informačný seminár k aktuálnym výzvam 
grantového programu Horizont 2020 Twinning a ERA Chairs, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 15. 6. 
2017 o 10:00 s nasledovným programom: 

1. Horizont 2020 – projekty typu WIDESPREAD. 
2. TWINNING – základné informácie o výzve. 
3. ERA CHAIRS – základné informácie o výzve. 
4. Úspešné podávanie projektov typu WIDESPREAD. 
5. Otázky a odpovede. 

Pozvánku aj krátke porovnanie programov nájdete na tomto linku. 
Na seminár sa, prosím, prihláste zaslaním e-mailu na martin.grancay@stuba.sk do utorka 13.6.2017 
do 12:00. Na základe počtu prihlásených účastníkov Vás následne budeme informovať o miestnosti, 
v ktorej sa seminár bude konať. 

   

INFORMAČNÝ DEŇ 
BIO-BASED INDUSTRIES 

 

Vo štvrtok 22. júna 2017 medzi 9:00 
a 12:30 sa na CVTI SR (Patrónka) 
uskutoční spoločný český a slovenský 
informačný deň venovaný iniciatíve 
Bio-based Industries Joint 
Undertaking. Podujatie je venované 
spoločnostiam a výskumným 
organizáciám, ktoré zaujíma 
fungovanie a financovanie 
Spoločného podniku pre priemyselné 
odvetvia využívajúce biologické 
materiály a  ktoré chcú spolupracovať 
s európskymi partnermi v rámci 
spoločných výskumných a inovačných 
projektov. Program podujatia nájdete 
tu. Zaregistrovať sa treba čo najskôr 
na tomto linku. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Hodiny pre matematikov. 

Prameň: https://sites.google.com/site/matematikagp/vtipy/kreslene. 
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