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NOVÁ VÝZVA APVV: SLOVENSKO-ČÍNA RD 2018 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja spúšťa novú výzvu Slovensko-Čína RD 2018 s uzávierkou 30.3.2018. 
Upozorňujeme, že ide o úplne nový typ výzvy, ktorý je úplne odlišný od bilaterálnych výziev z minulosti a je 
skôr podobný všeobecným výzvam. Základné pravidlá: 

 Oblasť výskumu a vývoja: materiálový výskum, nanotechnológie, laserové technológie; IKT. 

 Partnerstvo: partnerom je vedecko-výskumná inštitúcia, ktorá podáva projekt výskumu a vývoja na 
čínskej strane a ktorá bude riešiť projekt v spolupráci s príjemcom. 

 Charakter projektu: základný výskum, aplikovaný výskum alebo vývoj. 

 Doba riešenia projektu: max. 36 mesiacov, predpokladane od 15.6.2018. 

 Rozpočet na projekt: max. 240-tisíc na celé obdobie riešenia. 

 Spolufinancovanie: pre verejné vysoké školy 0 %. 

 Povolené nákladové položky: rovnaké ako vo všeobecných výzvach, t.j. mzdové náklady, zdravotné 
a sociálne poistenie, cestovné náklady, materiál, odpisy, služby, energie a komunikácie, nepriame 
náklady vo výške 20 %. 

 Obmedzenie pre hlavného riešiteľa: jedna fyzická osoba môže byť zodpovedným riešiteľom v danej 
výzve len v jednej predloženej žiadosti. 

 Riešiteľská kapacita: max. 2000 hodín ročne / riešiteľ (všetky aktívne projekty APVV a iné!) 
Súčasťou žiadosti musí byť aj anglická zmluva o budúcej zmluve medzi žiadateľom a partnerskou organizáciou. 
Vzhľadom na to, že výzva je na čínskej strane už vyhlásená a uzávierka projektov je 5. 2. 2018, je potrebné 
čas do uzávierky výzvy na čínskej strane využiť na dohodnutie sa s čínskym partnerom na spoločnom riešení 
projektu, aby mohli čínski partneri uviesť v žiadosti všetky potrebné informácie o nás ako partnerovi a následne 
my o čínskom partnerovi. Čínska verzia výzvy (pre zaslanie potenciálnym partnerom) je k dispozícii na tomto 
linku. 
Viac informácií o slovenskej výzve nájdete na tejto stránke. Všetky potrebné podpisy a odovzdanie materiálov 
APVV zabezpečí Projektové stredisko FCHPT; projekt nám, prosím, doručte do 26.3.2018. Do tohto dátumu 
sme kedykoľvek k dispozícii na konzultácie. 
Elektronický systém na podávanie projektov sa otvorí 29.1.2018. Vzhľadom na viaceré nejasnosti vo výzve 
(napr. stránka APVV oznamuje, že sa podáva iba anglická verzia, no formuláre sú k dispozícii aj slovenské) 
očakávame, že dovtedy môže dôjsť k zmenám. 
   

ŠTIPENDIUM LOTYŠSKEJ VLÁDY NA 
KRÁTKY VÝSKUMNÝ POBYT 

Vláda Lotyšska aj tento rok otvára program 
Latvian Fellowships, ktorý umožňuje zahraničným 
uchádzačom stráviť krátkodobý výskumný pobyt 
(od niekoľko dní až po 5 mesiacov) na ľubovoľnej 
univerzite v Lotyšsku. Program pokrýva diéty na 
pobyt a presne stanovenú sumu na ubytovanie na 
mesiac, resp. po dohode s univerzitou je možné 
ubytovanie v jej internátnych priestoroch. 
Cestovné do krajiny si hradí účastník z vlastných 
zdrojov 
Program je otvorený v akejkoľvek oblasti vedy a 
výskumu. 
Uzávierka programu je 1.4.2018. Žiadosti sa 
podávajú online. Viac informácií nájdete na tomto 
linku. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
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