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AKTUÁLNE K APVV 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja zverejnila aktuálny stav a dôvody meškania podpisovania 
zmlúv VV2016. Agentúra deklaruje, že na splnenie záväzkov jej chýba vyše 5 miliónov eur, má však 
prísľub ich vyplatenia v najbližšej dobe. Následne sa začnú riešiť projekty APVV VV2016, pričom 
finančné prostriedky za rok 2017 bude možné čerpať do marca 2018. VV2017 by mala byť vyhlásená 
do konca septembra. 
Celé vyhlásenie APVV nájdete na tejto stránke. 
   

KONFERENCIA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ 2017 
 

Centrum vedecko-technických informácií SR organizuje ďalší ročník konferencie Transfer technológií 
na Slovensku a v zahraničí 2017, ktorý sa uskutoční 10. a 11.10.2017 v priestoroch Centra vedecko-
technických informácií SR na Patrónke. Nosnými témami konferencie sú zmluvná spolupráca 
akademickej sféry s podnikateľskou sférou a spin-off spoločnosti, ktoré vznikli v univerzitnom 
prostredí. V rámci podujatia budú odovzdané ocenenia víťazom súťaže Cena za transfer technológií 
na Slovensku 2017 a účastnícka cena za Najpútavejší plagát. Viac informácií nájdete na tomto linku, 
program tu a prihlásiť sa môžete tu. 
   

OPENMAKER: INOVAČNÝ MATCHMAKING V BRATISLAVE 
 

18.9.2017 sa v Bratislave uskutoční matchmaking v rámci projektu OpenMaker. Cieľom projektu je 
spájať existujúce výrobné podniky s kreatívnymi inovátormi. Inovátori majú nápady a riešenia, ale 
často problém s ich uplatnením. Výrobné firmy majú zase rozsiahle skúsenosti s výrobou, ale hľadajú 
nové inovačné podnety. Spolupráca môže priniesť obom stranám celý rad benefitov  v podobe 
nových partnerstiev a spoločných projektov. Päť inovačných projektov môže navyše získať podporu 
po 20 000 eur. 
Viac informácií o programe nájdete na tejto stránke. 
   

NAJBLIŽSIA VÝZVA AKCIE 
RAKÚSKO-SLOVENSKO 

 

Najbližšia uzávierka výzvy Akcie 
Rakúsko-Slovensko bude 
20.10.2017. V rámci výzvy sa 
žiadatelia môžu uchádzať o grant na 
jednoduché projekty v oblastiach: 

 spolupráce mladých výskumníkov, 

 podpory doktorátov pod dvojitým 
vedením, 

 organizácie rakúsko-slovenských 
letných jazykových kurzov, 

 prednáškových cyklov vynikajúcich 
vedeckých pracovníkov. 

Projekty môžu trvať maximálne 12 
mesiacov, pričom hradia sa hlavne 
mobilitné výdavky. Okrem 
projektov je možné požiadať aj 
o štipendiá na 1- až 3-dňové pobyty. 
Viac informácií nájdete priamo na 
stránke Akcie. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://i.pinimg.com/736x/73/19/72/ 

731972b9e391af54ac2c341e936743ed.jpg. 
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