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ŠTRUKTURÁLNE FONDY: PODPORA DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU 

 

Po dvojročnom odklade otvorila Výskumná agentúra program na podporu dlhodobého strategického 
výskumu. Najnovšie je program rozdelený do piatich výziev: 

 Dlhodobý strategický výskum a vývoj – dopravné prostriedky pre 21. storočie. 

 Dlhodobý strategický výskum a vývoj – priemysel pre 21. storočie. 

 Dlhodobý strategický výskum a vývoj – zdravé potraviny a životné prostredie. 

 Dlhodobý strategický výskum a vývoj – digitálne Slovensko a kreatívny priemysel. 

 Dlhodobý strategický výskum a vývoj – zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie. 
Pravidlá jednotlivých výziev sú si podobné a zahŕňajú napríklad nasledovné body: 
 

Žiadateľ/partner: Vysoké školy, verejné výskumné inštitúcie, štátny sektor, podniky uskutočňujúce 
výskum a vývoj. Žiadateľ/partner musí existovať minimálne 36 mesiacov pred 
podaním žiadosti. Podniky musia byť zapísané v registri partnerov verejného sektora 
a musia mať danú činnosť zapísanú v predmete činnosti aspoň 1 rok pred podaním. 

Počet partnerov: Žiadateľ + min. 3 (projekty do 10 miliónov eur) alebo min. 5 (ostatné projekty). 
Oblasť výskumu: Závisí od výzvy. Detaily sú dostupné ako tzv. produktové línie na tejto stránke. 
Oprávnené územie: Celá SR mimo Bratislavského kraja. V BSK max. 15 % rozpočtu. 
Trvanie projektu: Minimálne 36 mesiacov, najdlhšie do 30.6.2023. 
Rozpočet: Od 3 miliónov eur do 20 miliónov eur (alebo 12 či 15 miliónov, v závislosti od výzvy). 
Spolufinancovanie: 5 % pre verejné univerzity; 20-75 % pre firmy (podľa veľkosti a typu výskumu). 
Oprávnené výdavky: De facto všetky s výnimkou splátok úverov, pokút, odpisov prístrojov zakúpených 

z verejných zdrojov a pod. 
 

Upozorňujeme, že v porovnaní s predchádzajúcimi výzvami je administratívna náročnosť podania projektu 
ešte zložitejšia a časovo náročnejšia. Uzávierka síce je 14.12.2018, ale dva mesiace pred ňou je potrebné 
predložiť výskumnú stratégiu pre posúdenie zahraničnými expertmi a do uzávierky stihnúť zapracovať ich 
pripomienky! 
Viac informácií nájdete na tomto linku. Rektorát zatiaľ ku konkrétnemu postupu nevydal nijaké pokyny. 
Povinné prílohy týkajúce sa STU v spolupráci s rektorátom zabezpečíme. 
   

WORKSHOP O PROJEKTOCH 
MSCA-ITN 

 

Na Technickej univerzite vo Zvolene sa v 
pondelok 1.10.2018 uskutoční workshop 
venovaný výzve podprogramu Horizontu 2020 
Marie Sklodowska-Curie Innovative Training 
Networks (MSCA-ITN), ktorá by mala byť 
otvorená v septembri s uzávierkou 15.1.2019. 
MSCA-ITN je obľúbený program, ktorý umožňuje 
financovanie tréningu doktorandov 
a postdoktorandov v rámci medzinárodných 
projektových konzorcií. 
Workshop bude pozostávať z objasnenia 
podstaty výzvy a z praktických sekcií venovaných 
samotnému písaniu projektov. Časť programu 
bude venovaná aj spôsobu hodnotenia projektov 
v tejto výzve. 
Viac informácií o programe workshopu ako aj 
kontaktné údaje nájdete na tomto linku. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://i2.wp.com/funnytimes.com/wp-

content/uploads/2014/10/20141029.jpg?resize=400%2C447&ssl=1. 
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