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INTERREG DANUBE: 3. VÝZVA 
 

Program Interreg Danube čoskoro vyhlási svoju 3. výzvu. Ide o projekty, ktoré nie sú priamo vedecké, ale skôr 
sa zameriavajú na infraštruktúru a zlepšenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom výmeny tzv. best 
practice. Dvojkolová výzva sa bude zameriavať na štyri oblasti: (1) inovácie, (2) životné prostredie a kultúra, (3) 
doprava a energia a (4) inštitucionálne kapacity vládnutia. Projektové konzorciá musia pozostávať aspoň z troch 
členov z troch rôznych štátov programovej Dunajskej oblasti. Spolufinancovanie je 15 %. 
Predbežný leták k novej výzve môžete nájsť na tejto stránke, resp. viac informácií spolu so všetkými potrebnými 
dokumentmi tu. Naplánované sú už aj tematické školenia, napr. 14.12.2018 v Prahe sa uskutoční školenie 
k témam manažment vody, prírodné a kultúrne dedičstvo a energia, kým 15.1.2019 v Bratislave sa uskutoční 
skolenie k téme inštitucionálne kapacity. Viac informácií nájdete tu. Plánuje sa aj uskutočnenie školení 
jednotlivými národnými kontaktnými bodmi. 
 

ROČNÉ A ZÁVEREČNÉ SPRÁVY VEGA, AKTUALIZÁCIE RIEŠITEĽSKÝCH KOLEKTÍVOV VEGA 
 

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR zverejnila termíny týkajúce sa povinnosti podávať správy o riešiteľskom 
kolektíve, financovaní a riešení projektov VEGA. Podmienky sa líšia v závislosti od toho, do ktorej 
z nasledujúcich kategórií spadá projekt: 
1. Projekty pokračujúce v riešení aj v roku 2019: V systéme e-VEGA sa do 14.12.2018 do 14:00 vyplní 
aktualizácia riešiteľského kolektívu bez ohľadu na to, či prišlo k jeho zmene. Formulár aktualizácie hlavný 
riešiteľ dvakrát vytlačí (ideálne obojstranne), podpíše, zabezpečí i podpisy prípadných nových riešiteľov 
a donesie na Projektové stredisko najneskôr v ďalší pracovný deň ráno. Podpis prodekana a doručenie agentúre 
zabezpečíme. Do 18.1.2019 do 14:00 sa v systéme e-VEGA vyplní finančná správa. Správa sa netlačí, iba sa uloží 
v systéme a elektronicky zašle pre účely našej archivácie na jana.zavacka@stuba.sk.  
2. Projekty, ktorých riešenie končí v decembri 2018: Do 18.1.2019 do 14:00 sa v systéme e-VEGA vyplní 
záverečná správa. Vygenerované potvrdenie o podaní správy hlavný riešiteľ dvakrát vytlačí, podpíše a donesie 
na Projektové stredisko najneskôr v ďalší pracovný deň ráno. Podpis prodekana a doručenie agentúre 
zabezpečíme. Záverečná oponentúra už nie je povinná! Publikované výstupy sa uvádzajú iba elektronicky! 
3. Projekty, ktorých riešenie by malo začať v roku 2019 (ak budú schválené): V systéme e-VEGA sa do 
14.12.2018 do 14:00 vyplní aktualizácia riešiteľského kolektívu iba vtedy, ak prišlo k jeho zmene alebo vtedy, ak 
sa na riešení spolupodieľa aj SAV. Formulár aktualizácie hlavný riešiteľ dvakrát vytlačí (ideálne obojstranne), 
podpíše, zabezpečí i podpisy prípadných nových riešiteľov a donesie na Projektové stredisko najneskôr v ďalší 
pracovný deň ráno. Podpis prodekana a doručenie agentúre zabezpečíme. 
Jednotlivých riešiteľov budeme kontaktovať aj e-mailovou formou. Ako zástupcu pracoviska riešiteľa treba do 
formulárov vyplniť prof. Ing. Antona Gatiala, DrSc. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať 
Projektové stredisko FCHPT. 
   

H2020: INFORMAČNÝ DEŇ 
K VÝZVAM SC6 A SWAFS 

 

Centrum vedecko-technických informácií SR 
organizuje už tento utorok 13.11.2018 o 9:30 vo 
svojej budove pri bratislavskej Patrónke informačný 
deň k výzvam v oblastiach  Európa v meniacom sa 
svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti 
(SC6) a Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť 
(Swafs). Aj keď ide predovšetkým o spoločenské 
a humanitné výzvy, môže sa do nich zapojiť i FCHPT. 
Viac informácií vrátane programu podujatia a 
možnosti prihlásenia sa nájdete na tejto stránke. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://www.123rf.com/photo_36213555_cartoon-of-business-

seminar-leader-talking-to-audience-topic-is-use-more-of-your-brain-.html. 
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