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ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA S APVV 
 

Komunikácia s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja pomaly prechádza z písomnej na elektronickú verziu 
prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy a elektronického podpisu. Rozhodnutia o projektoch 
APVV zo všeobecnej výzvy 2017 boli na STU zaslané výhradne týmto spôsobom. Rovnakým spôsobom 
Projektové stredisko FCHPT v súčasnosti vybavuje aj odvolania. 
Postup pri elektronickej komunikácii s APVV je nasledovný: Zodpovedný riešiteľ zašle na Projektové stredisko 
FCHPT návrh obsahu listu (prípadne samotný návrh textu), ktorý plánuje odoslať agentúre. Projektové 
stredisko sformuluje list, doplní všetky jeho náležitosti a pripraví ho na hlavičkový papier dekana. List je 
následne Projektovým strediskom zadaný do systému MIS, elektronicky odoslaný na APVV a cestou je 
opatrený mandátnym podpisom dekana. 
Podpisovanie zmlúv, dodatkov či schvaľovanie zmien projektov zatiaľ prebieha štandardným spôsobom, tak 
ako doteraz. Ak by sa aj v týchto prípadoch prešlo na elektronický systém, riešiteľov budeme o zmene včas 
informovať. 
 

HORIZONT 2020 A APVV 
  

Pripomíname všetkým vedeckým pracovníkom, že Agentúra na podporu výskumu a vývoja má stále otvorený 
program APVV PP H2020, prostredníctvom ktorého vypláca finančné prostriedky všetkým žiadateľom 
o projekty H2020 podávané v roku 2018, ktoré v hodnotení skončili nad limitom (threshold). Príspevok 
dosahuje 3000 eur za koordináciu projektu a 2000 eur za partnerstvo. APVV minulý týždeň zverejnila prvé 
rozhodnutia, pričom z 9 podporených projektov v SR sú až 4 z FCHPT. Žiadosť na APVV za Vás podá 
Projektové stredisko FCHPT, stačí nám doručiť oficiálne hodnotenie projektu H2020 zo strany Európskej 
komisie. 
Zároveň si Vás dovoľujeme opätovne požiadať, aby ste nás vždy informovali o podávaní každého projektu 
H2020 a zaslali nám ho elektronicky na martin.grancay@stuba.sk. Z databázy podaných projektov H2020, 
ktorú dostávame od rektorátu, totiž nevieme zistiť všetky potrebné údaje. 
   

VEDECKÝ VEĽTRH 2018 
 

Aj tento rok sa na námestí pred 
Euroveou uskutoční Vedecký 
veľtrh (14.9.2018), ktorého cieľom 
je nadchnúť deti pre vedu a 
techniku a ukázať im, ako veda 
tvorí súčasť ich bežného života, a 
ako im veda môže pomôcť pri 
výbere budúceho povolania. 
Cieľová skupina sú teda deti hlavne 
základných a stredných škôl, ako aj 
učitelia, rodičia a široká verejnosť. 
Patrónom podujatia je prof. RNDr. 
Pavol Šajgalík, DrSc., predseda 
Slovenskej akadémie vied. 
Možnosť usporiadania vedeckej 
aktivity pre deti je zdarma. 
Prihlásiť sa na túto akciu môžete 
do 15.8.2018. Viac informácií 
nájdete na tomto linku. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

Prameň: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/ 
Presentation/2010/05/WC500090652.pdf. 
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