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SÚŤAŽ L'ORÉAL-UNESCO PRE ŽENY VO VEDE – UZÁVIERKA PREDĹŽENÁ 
  

Uzávierka tretieho ročníka súťaže L´Oréal-UNESCO pre ženy vo vede, o ktorej sme vás informovali v prvom 
tohtoročnom newslettri, sa predĺžila na 14.4.2019. Súťaží sa v dvoch kategóriách: do 35 rokov a od 36 do 45 
rokov (vrátane). Vedkyne musia mať slovenské štátne občianstvo, titul PhD., vykonávať výskum v oblasti vied 
o živej alebo neživej prírode či v chemických vedách a ich výskum musí prebiehať v Slovenskej republike. 
Víťazka každej kategórie získa výhru 5 000 €. Bližšie informácie o súťaži vrátane možnosti registrácie nájdete 
na tejto stránke.  
 

VÝSLEDKY VÝZIEV VEGA A KEGA 
  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo výsledky minuloročných výziev 
VEGA a KEGA, a zároveň pripravilo rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA a KEGA. FCHPT získala 
15 nových projektov VEGA, z toho 2 v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied. V súčasnosti je celkovo 
aktívnych 44 projektov VEGA s účasťou FCHPT a 2 projekty KEGA. Pripomíname, že aktuálne výzvy majú 
uzávierku 26.4.2019 o 14:00. 
 

ŠTRUKTURÁLNE FONDY – ZVEREJNENÝ ZOZNAM PROJEKTOV PODANÝCH VO 
VÝZVACH DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU 

  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo zoznamy projektov podaných 
v rámci 5 výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého 
strategického výskumu v jednotlivých doménach inteligentnej špecializácie. Celkovo bolo vo výzvach 
podaných 63 žiadostí, z nich na 30 participuje Slovenská technická univerzita v Bratislave (4 ako hlavný 
riešiteľ a 26 ako partner). Fakulta chemickej a potravinárskej technológie má zastúpenie v 9 projektoch, 
z toho v 1 s STU ako hlavným riešiteľom. 
Úplný zoznam je k dispozícii na tomto linku. 
 

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://goo.gl/images/KDWuYB. 

 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STU 
 

Na web stránke Projektového strediska FCHPT STU boli 
aktualizované identifikačné údaje STU, ktoré môžete 
potrebovať pri podávaní projektov, ako napr. DIČ, IČZ, 
PIC, počet zamestnancov, krátky opis inštitúcie a pod. 
Dokument je k dispozícii na tomto linku. 
 

AKTUALIZOVANÝ STRUČNÝ NÁVOD PRE 
FINANČNÝ MANAŽMENT PROJEKTOV H2020 

 

Iniciatíva BESTPRAC financovaná grantovým programom 
COST Európskej komisie zverejnila aktualizovanú verziu 
sprievodcu finančným manažmentom projektov H2020 
(dostupná je na tomto linku). Sprievodca pozostáva 
z rád a praktických príkladov k vykazovaniu osobných 
nákladov a ďalších typov priamych nákladov, k rozpočtu 
a jeho zmenám, finančnému monitoringu 
projektov, finančnému auditu a k synergiám s ďalšími 
zdrojmi financovania. 
Na webstránke iniciatívy zároveň nájdete ďalšie návody 
týkajúce sa rôznych záležitostí súvisiacich s projektmi 
H2020, ako napr. GDPR, právne aspekty, etika výskumu 
a pod. 
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