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NOVÉ VÝZVY OP VAI 
 

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo tri nové výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a 
experimentálneho vývoja v oblastiach: 

 Dopravné prostriedky pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11). 

 Priemysel pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12). 

 Zdravé potraviny a životné prostredie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13). 
Dokumenty k výzvam sú dostupné na linkoch hore. Oprávneným miestom realizácie projektov je celá SR 
s výnimkou Bratislavského kraja. Žiadateľom vždy musí byť firma, verejné vysoké školy však môžu byť 
partnerom s vlastným spolufinancovaním na úrovni 5 %. Všetku uvedené výzvy sú otvorené do vyčerpania 
finančných prostriedkov. Prvé dve kolá uzávierok sú plánované na 16.4.2018 a 29.6.2018. V prípade, ak Vás 
firmy oslovia s možnosťou participovať na projekte, kontaktuje Ing. Martin Grančaya, PhD. Povinné prílohy za 
STU zabezpečíme. Dovoľujeme si Vás zároveň upozorniť, že rektorát bude skúmať históriu firiem ako hlavných 
žiadateľov a s ohľadom na rizikovosť partnerstva nemusí nutne schváliť každý projektový zámer. 
   

VÝSLEDKY 2. KOLA VÝZVY KEGA 2017 
 

Kultúrna a edukačná grantová agentúra zverejnila výsledky 2. kola hodnotenia nových projektov KEGA. 
V online systéme je k dispozícii hodnotiaci formulár 2. kola pri všetkých nových žiadostiach o dotáciu spolu s 
anonymne zverejnenými posudkami od externých posudzovateľov. Pri pokračujúcich projektoch, ktoré sa 
budú v roku 2018 ďalej riešiť, je v on-line systéme k dispozícii formulár hodnotenia príslušnej komisie KEGA za 
rok 2017. Zoznam financovaných projektov bude zverejnený predpokladane v marci 2018. 

 

VÝZVY HORIZONTU 2020 
 

V rámci nového programového obdobia Horizontu 2020 sa v súčasnosti spúšťajú nové výzvy. Na nasledujúcich 
linkoch môžete nájsť prehľadne spracovaný zoznam výziev v oblastiach Ochrana klímy, životné prostredie, 
účinné využívanie zdrojov, suroviny a Obehové hospodárstvo (circular economy). 
 

SPRÁVY K PROJEKTOM 
Zoznam termínov týkajúcich sa ročných a záverečných 
správ k projektom mladých, VEGA, KEGA a APVV: 

 VEGA: ročné aj záverečné správy sa odovzdávajú do 
19.1.2018 do 14:00. 

 APVV VV2015: ročné správy sa odovzdávajú na 
Projektové stredisko do 26.1.2018. 

 APVV VV2014 a VV2016: ročné správy sa odovzdávajú 
na Projektové stredisko do 4.4.2018. 

 APVV Dunajská stratégia: ročné správy sa odovzdávajú 
na Projektové stredisko do 26.1.2018. 

 APVV SVK-FRA / SVK-CHN: záverečné správy sa 
odovzdávajú na Projektové stredisko do 26.1.2018. 

 APVV SVK-SRB: ročné správy sa odovzdávajú na 
Projektové stredisko do 4.4.2018. 

 Projekty mladých: záverečné správy sa odovzdávajú na 
Projektové stredisko do 26.1.2018. 

Ak Vám projektoví manažéri dali inú informáciu, dajte 
nám, prosím, vedieť. Všetkým hlavným riešiteľom bol od 
nás zaslaný e-mail o konkrétnom postupe. V prípade 
akýchkoľvek otázok nás kontaktujte. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
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