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OP VAI: NOVÝ INDIKATÍVNY HARMONOGRAM VÝZIEV 
 

Výskumná agentúra aktualizovala svoj indikatívny harmonogram výziev na rok 2018. Celý dokument je 
k dispozícii na tomto linku. Najzaujímavejšie výzvy pre FCHPT: 
 

Výzva Vyhlásenie Poznámka 

Dlhodobý strategický výskum a vývoj v oblasti dopravných prostriedkov  
pre 21. storočie 

Marec 2018 Realizácia 
mimo BA kraja 

Dlhodobý strategický výskum a vývoj v oblasti priemyslu pre 21. storočie  Marec 2018 Realizácia 
mimo BA kraja 

Dlhodobý strategický výskum a vývoj v oblasti zdravých potravín 
a životného prostredia 

Marec 2018 Realizácia 
mimo BA kraja 

Dlhodobý strategický výskum a vývoj v oblasti zdravia obyvateľstva 
a zdravotníckych technológií 

Apríl 2018 Realizácia 
mimo BA kraja 

 

Upozorňujeme, že podľa oficiálneho vyjadrenia ministerstva školstva harmonogram nebude aktualizovaný, ak 
vyhlásenie výziev je v časovom sklze menej ako dva mesiace... to vysvetľuje, prečo mnohé výzvy, ktoré ešte 
neboli vyhlásené, sú vedené v harmonograme s indikatívnym termínom marec 2018... 
 

USMERNENIE K VÝZVE APVV PP H2020 
 

Na základe často sa opakujúcej otázky k  otvorenej výzve APVV PP H2020, o ktorej sme Vás už informovali, 
upozorňujeme, že podľa pravidiel aj podľa oficiálneho vyjadrenia APVV, je táto výzva určená iba pre tých 
žiadateľov o projekty H2020, ktorí sa zapojili do jednej z výziev z pracovného programu 2018-2020 a už majú 
k dispozícii hodnotenie projektu, pričom toto hodnotenie je vyššie ako prahová hodnota pre danú výzvu. 
 

STU A EIT RAW MATERIALS 
 

STU je už rok členom EIT Raw Materials. Táto organizácia priamo financovaná Európskou komisiou 
každoročne vyhlasuje výzvy projektov na úrovni H2020, ktoré sa orientujú na akýkoľvek aspekt aplikovaného 
výskumu kovových a minerálnych nerastných surovín (ťažba, spracovanie, recyklácia a pod.) a môžu sa o ne 
uchádzať iba členovia organizácie. O aktuálnych výzvach vás vždy budeme informovať. 
V prípade záujmu o viac informácií, resp. s ponukou, čím viete v tejto téme prispieť, aby vedela STU 
identifikovať potenciálnych partnerov pre podávanie projektov, kontaktujte Ing. Martina Grančaya, PhD. 
   

WEBINÁRE K PRÁVAM 
DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 

 

European Intellectual Property Rights 
Helpdesk, patriaci do pôsobnosti 
Európskej komisie, zdarma organizuje 
pravidelné webináre venujúce sa 
jednotlivým aspektom práv duševného 
vlastníctva. V najbližších 3 mesiacoch sa 
uskutočnia webináre na témy: 

Duševné vlastníctvo v H2020 (11.4.) 
Konzorčné dohody (2.5.) 
Duševné vlastníctvo v MSCA (23.5.) 
Dopady a inovácie v H2020 (4.7.) 
Maximalizácia dopadov projektov 

H2020 (18.7.) 
Viac informácií nájdete tu alebo priamo 
na stránke organizácie. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

Prameň: https://www.ifm.eng.cam.ac.uk/uploads/Research/CSTI/ 
Grant_writing_cartoons/Research_grant_application_process.JPG. 
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