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VÝZVA NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV: 
OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE 

 

Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej aj „MH SR“) ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný 
program Výskum a inovácie (ďalej aj „OPVaI“) pripomína, že je otvorená Výzva na výber odborných 
hodnotiteľov Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predkladaných mikro, 
malými a strednými podnikmi vzťahujúca sa na prioritné osi č. 3 a č. 4 OP VaI. Zverejnená je na 
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov/23022017-výzva-
na-výber-odborných-hodnotiteľov-žonfp-predložených-msp-mh-sr/.  
V prípade záujmu podieľať sa na hodnotení projektov OPVaI a v prípade pozitívneho vyhodnotenia 
súladu Vašich skúseností s kritériami na výber odborných hodnotiteľov, zašlite Žiadosť o zaradenie 
uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa ŽoNFP predložených mikro, malými a strednými 
podnikmi v zmysle pokynov vo výzve, ktorej súčasťou je vzorový formulár - Príloha č. 1 Výzvy, Príloha 
č. 2 Výzvy - formulár životopisu a Príloha č. 3 Výzvy - zoznam agregovaných divízií, ktoré sa nachádzajú 
na hore uvedenej adrese, na jana.zavacka@stuba.sk. Zaslanie žiadostí zabezpečíme. 
   

H2020: INFORMAČNÝ DEŇ EURÓPSKEJ RADY PRE VÝSKUM (ERC) 
 

Centrum vedecko-technických informácií SR organizuje 11.12.2017 vo svojich priestoroch na 
Patrónke informačný deň ERC. Cieľom informačného dňa je predstaviť výzvy  Európskej rady pre 
výskum v rámci programu Horizont 2020, konkrétne Pracovného programu 2018, pohľad člena 
riešiteľského kolektívu ERC grantu a tiež pravidlá účasti v ERC projektoch. Cieľovou skupinou sú všetci 
záujemcovia – potenciálni predkladatelia ERC projektov. Viac informácií ako aj registráciu na 

podujatie nájdete na tomto linku. 
   

INTERREG CENTRAL: 
NÁVODY NA PODÁVANIE 

Ako sme vás už informovali, 
program Interreg Central má 
otvorenú 3. výzvu na podávanie 
projektov s dátumom uzávierky 
25.1.2018. Aktuálne pripravili 
sériu videí s cieľom pomôcť 
záujemcom v rôznych oblastiach 
podávania projektov. Videá sú 
prehľadne dostupné na tejto 
podstránke STU. 
 

APVV: SPRÁVY A ZMENY 
Agentúra na podporu výskumu 
a vývoja upozorňuje riešiteľov 
projektov, že vyplnenie ročnej 
správy v informačnom systéme 
APVV nie je možné, pokiaľ 
elektronický systém eviduje 
otvorenú žiadosť o zmenu 
projektu. Zároveň informuje, že 
tohtoročný záverečný termín 
podávania žiadostí o zmenu je 
30.11.2017. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://s3.amazonaws.com/lowres.cartoonstock.com/-education-school-

parenting-teenagers-teachers-grin1256_low.jpg. 
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