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PRIPOMIENKA UZÁVIERKY PROJEKTOV VEGA A KEGA 
 

Pripomíname, že už tento piatok 27.4.2018 o 14:00 sa uzavrie elektronický systém pre podávanie projektov 
VEGA aj KEGA so začiatkom riešenia v roku 2019. Rovnako ako po minulé roky, tlačená verzia projektov sa 
nepodáva. Agentúram sa zasiela iba vygenerované potvrdenie o elektronickom podaní projektu s podpisom 
hlavného riešiteľa a štatutára. Toto potvrdenie, prosím, doneste na Projektové stredisko do pondelka 
30.4.2018 do 14:00, aby sme stihli zabezpečiť podpis prodekana prof. Gatiala a zaslať ho agentúre. Rovnako 
nám zašlite aj elektronickú verziu projektu. 
Viac informácií k výzvam nájdete tu. 

 

APVV: BILATERÁLNA VÝZVA SLOVENSKO-PORTUGALSKO 2018 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila výzvu Slovensko-Portugalsko 2018 s dátumom uzávierky 
18.6.2018 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. 24 mesiacov, predpokladaný začiatok riešenia 1.1.2019. 

Rozpočet: Max. 5400 € na projekt, max. 2700 € 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 13.6.2018. Podpis štatutára a doručenie na APVV zabezpečíme. Radi Vám v prípade Vášho záujmu 
kedykoľvek poskytneme aj konzultácie. 
   

NOVÁ VÝZVA APVV: 
SLOVENSKO-IZRAEL RD 2018 

 

APVV vyhlásilo verejnú výzvu Slovensko-
Izrael RD 2018 na výskumnú spoluprácu 
medzi uvedenými krajinami s rozpočtom 
projektov do 160-tisíc eur a uzávierkou 
18.6.2018. Projekty sa síce neorientujú 
priamo na oblasti primárneho 
výskumného záujmu FCHPT, avšak 
niektoré oddelenia by sa mohli vedieť 
zapojiť minimálne ako partner: 
1. Informačné systémy a IKT 
v zdravotníctve a kyberbezpečnosť. 
2. Komunikačné systémy – chytré autá, 
vesmírny výskum, navigačné systémy. 
Viac informácií nájdete na stránke výzvy. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://kreslenyvtip.cz/sites/default/files/styles/ 

large/public/cartoons/jan_felger/jan_felger_7221.gif?itok=z4IFBVDg. 
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