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APVV: BILATERÁLNA VÝZVA SLOVENSKO-KÓREA 2018 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila výzvu Slovensko-Južná Kórea 2018 s dátumom uzávierky 
11.6.2018 o 12:00. Ide o štandardnú výzvu na bilaterálnu výskumnú spoluprácu s nasledovnými základnými 
charakteristikami: 
 

Ciele výzvy: Príprava spoločných medzinárodných projektov, príprava spoločných publikácií a iných 
výstupov, aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí, 
vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky, zbieranie výskumných 
materiálov, zapojenie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov). 

Oblasť vedy: Všetky. 

Doba riešenia: Max. 16 mesiacov, predpokladaný začiatok riešenia 1.9.2018. 

Rozpočet: Max. 8000 € na projekt, max. 4000 € na 1 rok riešenia. 

Financovanie: Verejným univerzitám hradí APVV 100 % nákladov. 

Náklady: Oprávnenými nákladmi sú: 

 Cestovné a pobytové náklady členov riešiteľského kolektívu žiadateľa (t.j. STU) na 
území Slovenska a partnerskej krajiny. Vreckové nie je oprávnený náklad. 

 Ďalšie vedľajšie náklady, ako napr. víza, vložné, konferenčné poplatky a pod. 
Všetky ostatné náklady (materiál, služby, osobné náklady...) sú neoprávnené. 

 

Viac informácií nájdete priamo na stránke výzvy. 
Projekt odovzdajte na Projektovom stredisku FCHPT Ing. Martinovi Grančayovi, PhD. alebo Ing. Jane Závackej, 
PhD. do 6.6.2018. Podpis štatutára a doručenie na APVV zabezpečíme. Radi Vám v prípade Vášho záujmu 
kedykoľvek poskytneme aj konzultácie. 
 

PROJEKTY H2020: MOTIVAČNÝ PROGRAM STU 
 

Pripomíname zamestnancom, ktorí sú pravidelnými žiadateľmi o zahraničné vedecké projekty – či už 
v polohe hlavného riešiteľa alebo partnera – že STU má na základe Smernice č. 2/2008-N zriadený Motivačný 
program. Jeho cieľom je podporiť motiváciu jednotlivcov k zapájaniu STU do projektov medzinárodnej 
vedecko-technickej spolupráce prostredníctvom finančného príspevku. Podporuje sa predovšetkým 
podávanie projektov Horizont 2020. Žiadosti sa podávajú priebežne počas celého roka. Formulár žiadosti 
(dostupný tu) odovzdajte na Projektovom stredisku FCHPT Ing. Martinovi Grančayovi, PhD. Vyjadrenia 
prodekana a ďalšiu administratívu zabezpečíme. 
   

AKCIA RAKÚSKO-SLOVENSKO 
UZÁVIERKA 15.5 

 

Najbližšia výzva Akcie Rakúsko-Slovensko 
má uzávierku 15.5.2018. V partnerstve 
s rakúskymi univerzitami a výskumnými 
inštitúciami možno podávať projekty 
týkajúce sa spolupráce mladých 
výskumníkov, doktorátov pod dvojitým 
vedením a spoločných prednáškových 
cyklov. Dĺžka trvania projektov musí byť 
do 12 mesiacov. Grant pokrýva pobytové 
a mobilitné náklady. 
Viac informácií nájdete priamo na 
stránke Akcie. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

Prameň: https://blog.ucsusa.org/michael-halpern/leap-day-science-trivia-and-
cartoons-from-the-archive. 
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