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KONIEC ROKA: ČERPANIE Z APVV A ĎALŠÍCH PROJEKTOV 
 

V najbližších dňoch budú riešitelia projektov kontaktovaní ekonomickým útvarom s inštrukciami a 
dátumami súvisiacimi s dočerpaním finančných prostriedkov za rok 2017 za jednotlivé projekty. 
Keďže niektoré projekty majú stále vysoké zostatky, dovoľujeme si riešiteľov vyzvať na ich dočerpanie 
v súlade s plánom výdavkov schváleným príslušnou grantovou organizáciou. 
APVV všeobecné – Financie vo všeobecnosti nie je možné medziročne presúvať a APVV princíp 
striktne uplatňuje, tento rok sa však pravidlá líšia v závislosti od konkrétnej výzvy: 

 VV2014: finančné prostriedky pridelené po 1.8.2017 (t.j. druhá polovica na rok 2017) možno 
čerpať do 31.3.2018 s výnimkou výdavkov na osobné náklady (mzdy, poistenie a pod.). 

 VV2015: finančné prostriedky pridelené v r. 2017 možno čerpať len do 31.12.2017. 

 VV2016: financie na náklady, ktoré boli uvedené v rozpočte na rok 2017, možno čerpať do 
31.3.2018. 

APVV bilaterálne – Financie vo všeobecnosti nie je možné medziročne presúvať a APVV princíp 
striktne uplatňuje. Pravidlá sa však líšia v závislosti od konkrétnej výzvy: 

 SVK-FRA 2015: ide o končiace projekty, financie treba dočerpať do 31.12.2017. 

 SVK-CHN 2015: ide o končiace projekty, financie treba dočerpať do 31.12.2017. 

 SVK-SRB 2016: financie na náklady, ktoré boli uvedené v rozpočte na rok 2017, možno čerpať 
do 31.3.2018. 

 Dunajská stratégia: finančné prostriedky pridelené v r. 2017 možno čerpať len do 31.12.2017. 
VEGA – Financie je možné v spolupráci s ekonomickým útvarom medziročne presúvať, avšak presun 
vysokých súm sa neodporúča, nakoľko môže ovplyvniť veľkosť budúcoročného grantu. 
KEGA – Financie je možné v spolupráci s ekonomickým útvarom medziročne presúvať, avšak presun 
vysokých súm sa neodporúča, nakoľko môže ovplyvniť veľkosť budúcoročného grantu. 
Mladí – Keďže všetky projekty končia 31.12.2017, financie je potrebné dočerpať. 
Excelentné tímy – Financie nemusia byť vyčerpané do konca roka. 
Ostatné projekty sú špecifické a riadia sa konkrétnymi podmienkami zmlúv 
   

H2020: PRÍRUČKA K DUŠEVNÉMU VLASTNÍCTVU 
 

European IPR Helpdesk zverejnil príručku k duševnému vlastníctvu v EÚ. Stiahnuť ju možno tu. 
 
   

H2020: INFORMAČNÝ DEŇ 
NMBP 

 

V utorok 5.12.2017 od 9:30 do 
13:30 sa v Centre vedecko-
technických informácií na 
Patrónke uskutoční informačný 
deň oblasti Horizont 2020 
nanotechnológie, moderné 
materiály, biotechnológie, 
moderná výroba a spracovanie. 
Hlavným cieľom podujatia je 
predstaviť nové výzvy v tejto 
oblasti, ktoré boli zverejnené 
v pracovnom programe. Viac 
informácií ako aj registráciu na 
toto podujatie nájdete na tomto 
linku. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://i.pinimg.com/564x/d2/4a/ 

96/d24a96c1db8f85cc94d80416fe3d4d70--funny-cartoons-funny-jokes.jpg. 
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