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ZAUJÍMAVÉ VÝZVY HORIZONTU 2020 
 

Ponúkame Vám zoznam niekoľkých aktuálnych výziev H2020, ktoré by mohli byť pre FCHPT zaujímavé: 
 

Uzávierka, kód a link Názov a stručný popis 

30.8.2018 
ERC-2018-ADG 

ERC Advanced Grant: Najvýznamnejšie granty EÚ pre skúsených výskumníkov, 
rozpočet 2,5 mil. € na 5 rokov výskumu. 

6.9.2018 
LC-SC3-NZE-1-2018 

Advanced CO2 capture technologies: Testovanie technológií na zachytávanie 
CO2, rozpočet 5-10 mil. €. 

6.9.2018 
H2020-BBI-JTI-2018 

Bio-Based Industries: 21 výziev v oblasti biomasy, bioodpadu, celulózy, 
biokatalyzátorov, biopolymérov, biopesticídov a pod. 

12.9.2018 
MSCA-IF-2018 

Individual Fellowships: Rôzne typy plne hradených výskumných fellowshipov so 
zvýšenou šancou získania pre inštitúcie z tzv. vedecky slabších štátov. 

15.11.2018 
WIDESPREAD-03-2018 

Twinning: Spolupráca inštitúcií z vedecky slabších a vedecky silnejších krajín, 
rozpočet 800-tisíc € na 3 roky. 

3.4.2019 
LCE-Prize-CO2Reuse-01 

Horizon prize for CO2 reuse: Cena Európskej komisie vo výške 1,5 mil. € bude 
udelená navrhovateľovi produktu využívajúcemu najväčšiu masu CO2. 

 

 

APVV VV 2017: VÝSLEDKY RÁD PRE PRÍRODNÉ A TECHNICKÉ VEDY 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja zverejnila výsledky všeobecnej výzvy 2017 pre projekty v rade pre 
prírodné a rade pre technické vedy (dostupné na uvedených linkoch). FCHPT v týchto radách získala 6 z 20 
podávaných projektov ako hlavný riešiteľ a 3 z 10 podávaných projektov ako partner. Projekty v ďalších 
radách ešte neboli vyhodnotené. 
 

VÝZVA NA POSTDOKTORANDSKÉ PROGRAMY V OBLASTI NERASTNÝCH SUROVÍN 
 

Grantové konzorcium EIT RawMaterials, ktorého je STU členom, vyhlásilo výzvu na zriadenie 6- až 12-
mesačných plne financovaných postdoktorandských výskumných programov. Prihlásiť sa naň môžu výlučne 
partneri konzorcia, t.j. je oveľa vyššia šanca získať tento typ projektu ako pri iných grantových príležitostiach. 
Výzva je otvorená v troch témach: (1) Vyhľadávanie a prieskum nerastných surovín, (2) ťažba a získavanie 
nerastných surovín a (3) sekundárne zdroje nerastných surovín, a to vo viacerých oblastiach vedy. 
Viac informácií nájdete na tejto stránke. V prípade záujmu čo najskôr kontaktujte Ing. Martina Grančaya, 
PhD. z Projektového strediska FCHPT STU. Uzávierka podávania (relatívne nekomplikovaných) žiadostí je už 
15.7.2018. 
   

NOC VÝSKUMNÍKOV 2018 
 

SOVVA, SAV a CVTI organizujú tento rok 
už 12. ročník vedecko-populárnej akcie 
Noc výskumníkov, a to v piatok 
28.9.2018 pod heslom „Výskumníci 
v nás“. Cieľom je ukázať verejnosti, že 
každý človek už aspoň raz v živote zažil, 
aké je to byť vedcom. 
Okrem každoročnej možnosti prihlásiť na 
podujatie svoj vedecký stánok 
(registrujte sa tu) je možné zorganizovať 
aj vedeckú prednášku (registrujte sa tu). 
Prosíme, aby ste nám v prípade Vašej 
registrácie dali vedieť základné 
informácie, nakoľko ich od nás bude 
požadovať rektorát. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://www.cartoonstock.com/directory/i/iso_9001.asp. 
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