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APVV: VŠEOBECNÁ VÝZVA 2017 
 

Podľa očakávaní bude v utorok 3.10.2017 vyhlásená všeobecná výzva APVV 2017. Text výzvy bude 
zverejnený na www.apvv.sk. Podmienkam výzvy sa budeme obšírne venovať v najbližšom čísle 
newslettra. Dátum uzávierky APVV stanovilo na 4.12.2017, vzhľadom na nutnosť zabezpečenia 
podpisu štatutára Vás žiadame o odovzdanie projektov na Projektovom stredisku FCHPT STU (fyzicky 
aj elektronicky) do 30.11.2017. 
   

SEED MONEY FACILITY – VÝZVA NA FINANCOVANIE PRÍPRAVY PROJEKTOV 
 

Dunajský transnárodný program (Interreg Danube) vyhlasuje prvú výzvu svojho nového programu 
Seed Money Facility, ktorého účelom je podporiť vypracovávanie medzinárodných projektov 
s významom pre dunajský región. Základné informácie o programe: 

Účel projektu: Podporiť prípravu medzinárodných projektov s významom pre dunajský 
región. Podporuje sa vypracovanie projektov napr. pre Horizont 2020, 
LIFE, Erasmus+ a pod. 

Uzávierka: 7.12.2017; projekt sa podáva elektronicky 

Podmienky: Konzorcium min. 2 a max. 5 žiadateľov z programovej oblasti. Oprávnené 
sú iba štátne, verejné a neziskové organizácie. 

Rozpočet: 50 000 € na projekt, z toho spolufinancovanie 15 %. Oprávnené výdavky 
sú personálne, administratívne (max. 15 % personálnych), cestovné 
a služby. 

Spôsob financovania: Po skončení trvania projektu (1 rok). Neposkytuje sa predfinancovanie. 

Témy: Špecifické témy, z ktorých mnohé sú vhodné pre FCHPT, napr.: 

 lepšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie (biomasa, voda, slnko) 

 ekologické čistenie odpadových vôd v malých sídlach 

 zisťovanie a eliminácia farmaceutík vo vodách 
Plný zoznam od s. 16 programového manuálu. 

Viac informácií nájdete priamo na stránke programu. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Ing. 
Martina Grančaya, PhD. z Projektového strediska FCHPT. Odporúčame čo najskôr kontaktovať 
priamo koordinátorov jednotlivých prioritných oblastí (s. 88 programového manuálu), významne to 
zvýši šancu projektu na úspech. 
   

H2020: PRACOVNÉ 
PROGRAMY 2018-2020 

 

Európska komisia už zverejnila 
prvé verzie pracovných 
programov viacerých sekcií 
grantového programu Horizont 
2020 na roky 2018-2020 (napr. 
informačné a komunikačné 
technológie, nanotechnológie 
a pokročilé materiály, technológie 
budúcnosti, zelená doprava 
a pod.). Ich zhrnutie je dostupné 
na tejto stránke, ktorá bude 
pravidelne aktualizovaná. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: http://vadlo.com/Research_Cartoons/Depends-upon-what-is-more-publishable.gif. 
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