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PRIPOMIENKA UZÁVIERKY APVV 
 

Pripomíname záujemcom o projekty APVV, že sa blíži uzávierka všeobecnej výzvy 2018, ktorá je oficiálne 
stanovená na 13.11.2018 o 12:00. Vzhľadom na to, že dovtedy musia byť na APVV doručené podpisové strany 
projektov s podpisom štatutára, Vaše projekty, prosím, doručte nasledovne: 

  Projekty, na ktorých sa z STU zúčastňujú iba zamestnanci FCHPT → zaslať podanú elektronickú verziu 
projektu na jana.zavacka@stuba.sk  do 9.11.2018 do 12:00 → zabezpečíme podpis dekana a odovzdanie na 
APVV.  

   Projekty, na ktorých sa z STU zúčastňujú aj zamestnanci iných fakúlt → zaslať podanú elektronickú verziu  
projektu na jana.zavacka@stuba.sk  do 7.11.2018 do 12:00 → zabezpečíme podpis rektora a odovzdanie 
na APVV. 

Tlačenú verziu projektu nepotrebujeme. Ak máte na projekte spoluriešiteľskú organizáciu, doručte nám, 
prosím, stranu z projektu s podpisom jej štatutára, nakoľko táto tiež musí byť odovzdaná. 
 

H2020: INFORMAČNÝ DEŇ K VÝZVAM V OBLASTIACH ENERGIA A IKT 
 

V pondelok 19.11.2018 od 9:00 sa v Centre vedecko-technických informácií na Patrónke uskutoční 
informačný deň k výzvam projektov Horizont 2020 v oblasti informačných a komunikačných technológií 
a energie. 
Cieľom podujatia je predstaviť nové témy pracovných programov potenciálnym uchádzačom, ktorí pripravujú 
svoje projektové návrhy. Krátke zhrnutie účasti Slovenska v uzavretých témach bude doplnené užitočnými 
radami a príkladmi dobrej praxe, ktoré treba brať do úvahy pri príprave kvalitných žiadostí o financovanie v 
rámci programu Horizont. 
Viac informácií a možnosť prihlásenia nájdete na tomto linku. 
   

VYHLÁSENÉ VÝZVY PROGRAMU 
ERASMUS+ NA ROK 2019 

Európska komisia vyhlásila uzávierky 
jednotlivých oblastí programu Erasmus+ na 
rok 2019. Väčšina výziev relevantných pre 
FCHPT má uzávierku koncom zimy/na začiatku 
jari 2019. 
Ide najmä o tieto podprogramy: 
KA2: Budovanie kapacít v oblasti vyššieho 
vzdelávania.........................................7.2.2019 
KA1: Spoločné študijné programy Erasmus 
Mundus.............................................14.2.2019 
KA2: Vedomostné aliancie...............28.2.2019 
KA2: Strategické partnerstvá v oblasti 
vzdelávania a tréningu.....................21.3.2019 
Viac informácií o najbližších uzávierkach 
nájdete vo vestníku Európskej komisie alebo 
priamo na stránke programu.  
Na STU sa projekty tohto typu podávajú 
v spolupráci s útvarom medzinárodných 
vzťahov rektorátu STU, ktorý vám poskytne 
všetky potrebné informácie; prípadne sa 
neváhajte obrátiť na Projektové stredisko 
FCHPT. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

Prameň: http://www.teachnlearnchem.com/Nuclea2.gif. 
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