
NEWSLETTER PROJEKTOVÉHO STREDISKA FCHPT STU 
Ročník IV          číslo 27          8. 7. 2019 

 
Ing. Martin Grančay, PhD.  martin.grancay@stuba.sk +421-905-960490 NB, blok B, 237 
Ing. Jana Závacká, PhD. jana.zavacka@stuba.sk +421-918-674130 NB, blok B, 238 
Ing. Silvia Karatini silvia.karatini@stuba.sk  +421-905-559413 NB, blok B, 236 

   

APVV: BILATERÁLNA VÝZVA SLOVENSKO-FRANCÚZSKO 
  

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila výzvu Slovensko-Francúzsko 2019 s dátumom uzávierky 
2.9.2019 o 12:00. Ide o štandardnú výzvu na bilaterálnu výskumnú spoluprácu, pričom upozorňujeme, že sa 
zmenili podmienky oprávnenosti nákladov. Výzva má nasledovné základné charakteristiky: 
 

Ciele výzvy: Príprava spoločných medzinárodných projektov, príprava spoločných publikácií a iných 
výstupov, aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí, 
vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky, zbieranie výskumných 
materiálov, zapojenie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov). 

Oblasť vedy: Všetky. 

Doba riešenia: Max. 23 mesiacov, predpokladaný začiatok riešenia 1.2.2020. 

Rozpočet: Max. 5300 € na projekt, max. 2650 € na 1 rok riešenia. 

Financovanie: Verejným univerzitám hradí APVV 100 % nákladov. 

Náklady: Oprávnenými nákladmi sú: 

 Cestovné a pobytové náklady členov riešiteľského kolektívu žiadateľa (t.j. STU) na 
území Slovenska a partnerskej krajiny. Vreckové nie je oprávnený náklad. 

 Ďalšie náklady (materiál a služby), ktoré musia byť vo výške min. 100 €, max. 20 % 
z celkových nákladov v jednotlivých rokoch. 

Osobné náklady sú neoprávnené. 
 

Viac informácií nájdete priamo na stránke výzvy. 
Projekt odovzdajte na Projektovom stredisku FCHPT Ing. Martinovi Grančayovi, PhD. alebo Ing. Jane 
Závackej, PhD. do 28.8.2019. Podpis štatutára a doručenie na APVV zabezpečíme. Pripomíname, že podpísať 
treba aj anglickú zmluvu o budúcej zmluve a v danom dátume odovzdať jej originál! Radi Vám v prípade 
Vášho záujmu kedykoľvek poskytneme konzultácie. 
 

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

Prameň: http://1.bp.blogspot.com/-53xDwPBrgLs/TxuT03yMVeI/AAAAAAAAIcE/ 
3N2GyYDW79M/s1600/chnage-in-students-life-via-sketch.jpg. 

 VEREJNÉ KONZULTÁCIE 
K PROGRAMU 

HORIZON EUROPE 
 

Európska komisia spustila 
verejnú konzultáciu k návrhu 
nadchádzajúceho 9. rámcové-
ho programu, tzv. Horizontu 
Európa. Online konzultácia 
bude zbierať vstupy od 
zainteresovaných strán z 
celého sveta. Je dôležité, aby 
sa do procesu konzultácie 
zapojil čo najväčší počet 
zainteresovaných strán, aby 
boli zohľadnené aj priority 
jednotlivých subjektov zo SR! 
Viac informácií nájdete na 
webovej stránke Styčnej 
kancelárie SR pre výskum a 
vývoj v Bruseli (SLORD, CTVI 
SR). Zapojiť sa môžete do 8. 
septembra 2019. 

 

mailto:martin.grancay@stuba.sk
mailto:jana.zavacka@stuba.sk
mailto:silvia.karatini@stuba.sk
http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-polsko-2018.html?tab=call
https://slord.sk/sk/odporucame/spustenie-verejnej-konzultacie-vyjadrite-svoj-nazor-na-vyskumno-inovacne-priority-nadchadzajuceho-ramcoveho-programu-horizon-europe.html?page_id=3978
https://slord.sk/sk/odporucame/spustenie-verejnej-konzultacie-vyjadrite-svoj-nazor-na-vyskumno-inovacne-priority-nadchadzajuceho-ramcoveho-programu-horizon-europe.html?page_id=3978
https://slord.sk/sk/odporucame/spustenie-verejnej-konzultacie-vyjadrite-svoj-nazor-na-vyskumno-inovacne-priority-nadchadzajuceho-ramcoveho-programu-horizon-europe.html?page_id=3978

