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APVV: VŠEOBECNÁ VÝZVA 2017 – PODMIENKY A ZMENY 
 

Nová výzva APVV: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila všeobecnú výzvu na rok 2017 s termínom uzávierky 
podávania projektov 4.12.2017 o 12:00. Výzva je dostupná na tejto webstránke. 
 

Základné zmeny v porovnaní s minulými rokmi: 

 Projekt sa podáva výlučne elektronicky. V písomnej forme sa APVV doručuje iba časť VV-E, t.j. 
čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu. 

 Minimálna riešiteľská kapacita hlavného riešiteľa sa zvýšila na 500 h / rok. 

 Rovnako ako minulý rok, neexistuje rozpočtové obmedzenie miezd. 
 

Postup pri odovzdávaní projektov na FCHPT: 
Nižšie uvedený postup platí bez ohľadu na to, či je STU hlavným riešiteľom alebo spoluriešiteľom: 

 Projekty, na ktorých sa z STU zúčastňujú iba zamestnanci FCHPT -> zaslať podanú elektronickú 
verziu projektu na jana.zavacka@stuba.sk do 30.11.2017 do 12:00 -> Projektové stredisko 
zabezpečí podpis dekana. 

 Projekty, na ktorých sa z STU zúčastňujú aj zamestnanci iných fakúlt -> zaslať podanú elektronickú 
verziu projektu na jana.zavacka@stuba.sk do 29.11.2017 do 12:00 -> Projektové stredisko 
zabezpečí podpis rektora. 

Odovzdanie čestných vyhlásení na APVV rovnako zabezpečí Projektové stredisko. V prípade 
projektov, kde je FCHPT spoluriešiteľom, doručíme čestné vyhlásenie hlavnému riešiteľovi. 
 

Základné informácie o výzve: 

Typ projektu: Základný výskum, aplikovaný výskum, vývoj (nie ich kombinácia). 

Doba riešenia: Od 1.7.2018, maximálne 48 mesiacov. 

Suma financovania: Maximálne 250-tisíc eur / projekt. 

Zodpovedný riešiteľ: Tá istá fyzická osoba môže podať v danej výzve max. 1 projekt, pričom 
k stanovenému dňu začatia riešenia (1.7.2018) nemôže byť 
zodpovedným riešiteľom nijakých iných prebiehajúcich projektov VV 
APVV. 

Spoluriešiteľ: Slovenská právnická alebo slovenská fyzická osoba-podnikateľ, ktorá má 
platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. 

Riešiteľská kapacita: Min. 500 h / rok / zodpovedný riešiteľ. 
Min. 300 h / rok / riešiteľ. Max. 2000 h / rok / riešiteľ. 

Spolufinancovanie: Pre nepodnikateľské subjekty 0 %. 

Financovanie: Finančné prostriedky sa poskytujú iba na bežné výdavky. 
Nepriame výdavky treba plánovať vo výške 20 %. 
Pri pracovných cestách nemožno financovať vreckové. 
Účasť na konferenciách musí byť vždy osobná, pričom pri zahraničných 
musí byť prezentovaný príspevok. 
Odpisy je možné naplánovať iba na prístroje s priamym súvisom 
s projektom, ktoré neboli zakúpené zo zdrojov APVV. 
Z grantu nemožno organizovať školenia, kurzy, semináre, vydávať 
učebnice, skriptá, časopisy, rekonštruovať priestory či kupovať nábytok. 
Detaily prípravy rozpočtu sú upravené v prílohe 3 výzvy. 
Časté chyby v čerpaní sme zhrnuli na tomto linku. 

Podanie projektu: Cez elektronický systém a čestné vyhlásenia v tlačenej forme. 
 

Pre viac informácií kontaktujte Ing. Martina Grančaya, PhD. alebo Ing. Janu Závackú, PhD. 
z Projektového strediska FCHPT. Technickú a finančnú stránku projektov s vami radi skonzultujeme. 
   

mailto:martin.grancay@stuba.sk
mailto:jana.zavacka@stuba.sk
mailto:silvia.karatini@stuba.sk
http://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2017.html
mailto:jana.zavacka@stuba.sk
mailto:jana.zavacka@stuba.sk
http://www.apvv.sk/buxus/docs/vyzvy/vseobecne/vv2017/vv2017-priloha3.pdf
http://www.fchpt.stuba.sk/docs/Projektove_stredisko/Newslettre_PS/Newsletter_2016-37_SEP_26.pdf
https://portal.apvv.sk/Login.aspx?ReturnUrl=%2findex.aspx%3fModule%3dGrant%26Page%3dGrant%26MenuID%3d287%26GrantID%3d84&Module=Grant&Page=Grant&MenuID=287&GrantID=84


NEWSLETTER PROJEKTOVÉHO STREDISKA 
Ročník II, číslo 40, 9. 10. 2017 

 
Projektové stredisko FCHPT STU v Bratislave, NB, blok B,  miestnosti 236, 237, 238 
Ing. Martin Grančay, PhD. martin.grancay@stuba.sk +421-905-960490 
Ing. Jana Závacká, PhD. jana.zavacka@stuba.sk +421-918-674130 
Ing. Silvia Karatini silvia.karatini@stuba.sk  +421-905-559413 

   

INTERREG CENTRAL – 3. VÝZVA 
 

Interreg Central otvoril už svoju tretiu výzvu v tomto programovom období s dátumom uzávierky 
25.1.2018. Kompletné informácie o výzve nájdete na tejto stránke. 
O grant sa môžu uchádzať konzorciá pozostávajúce z minimálne 3 partnerov z aspoň 3 štátov 
programovej oblasti (Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, 
časť Nemecka a časť Talianska), ktoré pripravia projekty s dĺžkou trvania od 24 do 36 mesiacov. 
Typický rozpočet projektu sa pohybuje medzi 1 a 5 miliónmi eur so spolufinancovaním vo výške 15 %. 
V porovnaní s predchádzajúcimi má táto výzva presnejšie vymedzené témy do oblastí inovačnej 
a znalostnej ekonomiky, nízkouhlíkovej ekonomiky, prírodných a kultúrnych zdrojov, či dopravy. 
Z hľadiska FCHPT môžu byť zaujímavé napríklad energetická efektivita vodnej infraštruktúry či 
čističiek odpadových vôd. Presný zoznam tém nájdete na v tejto tabuľke. 
   

SEMINÁR PLE MLADÝCH NA STU: 
„AK CHCEŠ ROBIŤ SVETOVÚ VEDU, MUSÍŠ ÍSŤ DO SVETA“ 

 

Slovenská technická univerzita v spolupráci so SAIA organizuje pre doktorandov a mladých vedeckých 
pracovníkov STU informačný seminár s názvom Ak chceš robiť svetovú vedu, musíš ísť do sveta. 
Seminár sa bude konať dňa 16.10.2017 od 9:00 v aule STU na Mýtnej 36 v Bratislave. Témou budú 
štipendiá administrované SAIA, štipendiá Marie Skłodowska-Curie a ďalšie programy EK zamerané na 
podporu úspešnej kariéry mladých výskumníkov aj tipy ako napísať kvalitné podkladové materiály. 
Viac informácií nájdete v tomto súbore. Prihlásiť sa môžete na tomto linku. 
   

STRATEGICKÝ MÍTING ORGANIZÁCIE PRE VÝSKUMNÉ INFORMÁCIE EUROCRIS 
 

V priestoroch CVTI sa od 20. do 22.11.2017 uskutoční každoročný strategický míting medzinárodnej 
organizácie pre výskumné informácie euroCRIS. Témou mítingu budú výskumné informácie 
a otvorená veda. V rámci podujatia budú prezentované štandardy EÚ pre výskumné informácie, 
prípadové štúdie zo zahraničia, a do programu bude zaradená aj  regionálna sekcia, na ktorej  odznejú 
príspevky  nielen zo Slovenska, ale aj z ostatných stredoeurópskych krajín. 
Registrácia je pre slovenské inštitúcie bezplatná. Viac informácií nájdete na tomto linku. 
   

2- AŽ 4-TÝŽDŇOVÝ 
VEDECKÝ POBYT VO 

FRANCÚZSKU 
 

Francúzska vláda prostredníctvom 
svojho veľvyslanectva v SR 
vyhlásila expresnú výzvu na 2- až 
4-týždňové vedecko-výskumné 
stáže pre doktorandov a post-doc 
pracovníkov vo Francúzsku 
v období 1.11.-20.12.2017. 
Termín je už 12.10.2017. Žiadosť 
je veľmi jednoduchá a podáva sa 
výlučne elektronicky, okrem 
životopisu treba krátky motivačný 
list a sken pozývacieho listu 
vedúceho francúzskeho 
pracoviska. Viac informácií 
nájdete tu. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://i.pinimg.com/736x/f0/f3/06/f0f3067eae579ecc4a33bcfa1c95106f--funny-

math-math-humor.jpg. 
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