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VEGA: AKTUALIZÁCIA KOLEKTÍVOV, FINANČNÉ A ZÁVEREČNÉ SPRÁVY 
 

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) zverejnila termíny podávania jednotlivých 
typov správ k projektom VEGA za rok 2017: 
 

Pokračujúce projekty: 
Do 15.12.2017 do 14:00 – Aktualizácia riešiteľského kolektívu online v systéme e-Vega, a to bez 
ohľadu na to, či prišlo k zmene riešiteľského kolektívu. Vygenerovaný, v systéme odoslaný a hlavným 
riešiteľom podpísaný formulár odovzdajte na Projektovom stredisku do tohto termínu. 
Do 19.1.2018 do 14:00 – Vyplnenie formuláru čerpania dotácie VEGA online v systéme e-Vega. 
Písomná forma správy sa netlačí, stačí ju uložiť v online systéme. Jej PDF verziu nám, prosím, zašlite 
na Projektové stredisko do uvedeného termínu. 
 

Končiace projekty: 
Do 19.1.2018 do 14:00 – Vyplnenie formuláru čerpania dotácie VEGA online v systéme e-Vega. 
Písomná forma správy sa netlačí, stačí ju uložiť v online systéme. Jej PDF verziu nám, prosím, zašlite 
na Projektové stredisko do uvedeného termínu. 
Do 19.1.2018 do 14:00 – Podanie záverečnej správy za celé obdobie riešenia projektu online 
v systéme e-Vega. Vygenerované, hlavným riešiteľom podpísané potvrdenie o podaní správy 
odovzdajte na Projektovom stredisku do tohto termínu. 
 

Nové projekty (ktoré boli podané a možno sa začnú riešiť v roku 2018): 
Do 15.12.2017 do 14:00 – Aktualizácia riešiteľského kolektívu online v systéme e-Vega, ak: 

a) ide o projekt FCHPT a prišlo k zmene riešiteľského kolektívu od podania žiadosti; 
b) ide o spoločný projekt FCHPT a SAV, a to bez ohľadu na to, či prišlo k zmenám kolektívu. 

 

V oboch prípadoch vygenerovaný, v systéme odoslaný a hlavným riešiteľom podpísaný formulár 
odovzdajte na Projektovom stredisku do uvedeného termínu. 
V prípadne akýchkoľvek otázok nás, prosím, včas kontaktujte. Ako meno príslušného funkcionára na 
formulároch vždy uvádzajte prof. Ing. Antona Gatiala, DrSc. 
   

H2020: INFORMAČNÝ DEŇ K VÝZVAM V OBLASTI SC5 (KLÍMA A ZDROJE) 
 

Vo štvrtok 16.11.2017 sa v budove Centra vedecko-technických informácií SR na Patrónke uskutoční 
informačný deň k novému programovému obdobiu podprogramu H2020 Opatrenia v oblasti klímy, 
životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny (SC5). Zhodnotí sa uplynulé obdobie, 
predstavia nové výzvy na roky 2018-2020 a svoje projekty budú prezentovať aj úspešní žiadatelia zo 
SR. Viac informácií vrátane povinnej registrácie nájdete na tomto linku. Predbežný program je 
k dispozícii tu. 
   

REGISTRÁCIA HODNOTITEĽOV 
APVV 

 

S blížiacou sa uzávierkou novej všeobecnej 
výzvy spustila Agentúra na podporu 
výskumu a vývoja registráciu do databázy 
expertov pre posudzovanie žiadostí 
podaných v rámci výziev vyhlásených 
agentúrou. Svojou registráciou v databáze 
expertov záujemcovia potvrdzujú ochotu 
posúdiť viaceré projekty v rámci 
jednotlivých výziev agentúry. 
Registračný systém nájdete na tomto linku. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://funnytimes.com/wp-

content/uploads/1998/12/199812092.jpg. 

mailto:martin.grancay@stuba.sk
mailto:jana.zavacka@stuba.sk
mailto:silvia.karatini@stuba.sk
http://evega.minedu.sk/e-vega/
http://evega.minedu.sk/e-vega/
http://evega.minedu.sk/e-vega/
http://evega.minedu.sk/e-vega/
http://evega.minedu.sk/e-vega/
http://h2020.cvtisr.sk/sk/aktuality/narodny-informacny-den-pre-opatrenia-v-oblasti-klimy-efektivne-vyuzivanie-zdrojov-a-suroviny.html?page_id=3339
http://h2020.cvtisr.sk/buxus/docs/HORIZONT_2020/Climate/PROGRAM_INFO_DEN_SC5.pdf
http://h2020.cvtisr.sk/buxus/docs/HORIZONT_2020/Climate/PROGRAM_INFO_DEN_SC5.pdf
http://www.apvv.sk/elektronicke-sluzby/hodnotit-projekt.html

