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APVV: MULTILATERÁLNA VÝZVA DUNAJSKÁ STRATÉGIA 
  

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila výzvu Dunajská stratégia 2019 s dátumom uzávierky 
20.9.2019 o 12:00. Ide o výzvu na multilaterálnu výskumnú spoluprácu, pričom oprávnenými krajinami sú 
Slovensko, Česko, Rakúsko, Srbsko a Francúzsko. Výzva má nasledovné základné charakteristiky: 
 

Ciele výzvy: Prispieť k vedeckému rozvoju vo vyššie uvedených krajinách prostredníctvom 
financovania mobility výskumných pracovníkov v rámci spoločných výskumných 
projektov; prispieť k rozvoju výskumnej kapacity v danom regióne; podporiť rozvoj 
cezhraničnej výskumnej spolupráce; poskytnúť možnosť mladým vedeckým pracovníkom 
z vyššie uvedených krajín spolupracovať v medzinárodnom prostredí a rozvíjať ich 
vedeckú kariéru; umožniť spoločnú účasť na európskych výskumných projektoch. 

Oblasť vedy: Všetky. 

Partnerstvo: V žiadosti musia byť uvedené min. 2 partnerské organizácie, pričom každá musí byť z inej 
krajiny (t.j. celkom vrátane FCHPT sú min. 3 organizácie). 

Doba riešenia: Max. 22 mesiacov, predpokladaný začiatok riešenia 1.3.2020. 

Rozpočet: 3 krajiny: Max. 10000 € na projekt, max. 5000 € na 1 rok riešenia. 
4 krajiny: Max. 12500 € na projekt, max. 6250 € na 1 rok riešenia. 
5 krajín: Max. 15000 € na projekt, max. 7500 € 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 partnerských krajín. 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 17.9.2019. Podpis štatutára a doručenie na APVV zabezpečíme. Pripomíname, že podpísať 
treba aj anglickú zmluvu o budúcej zmluve s každým partnerom a v danom dátume odovzdať jej originál! 
Projekt musia vo svojich krajinách podať aj partneri. 
Radi Vám v prípade Vášho záujmu kedykoľvek poskytneme konzultácie. 
 

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

Prameň: http://funnypicture.org/wallpaper/2015/04/ 
funny-cartoon-picture-3-free-hd-wallpaper.gif. 

 HORIZONT 2020: TÉMY NA ROK 2020 
 

Európska komisia zverejnila aktualizáciu pracovného 
programu H2020 na roky 2018-2020 s úplnými 
tematickými textami všetkých tém do roku 2020. 
Kompletný balík dokumentov po jednotlivých 
oblastiach je k dispozícii tu. 
 

KEGA: VÝSLEDKY 1. KOLA 
 

V on-line systéme e-KEGA boli zverejnené výsledky 
1. kola hodnotenia žiadostí KEGA so začiatkom 
riešenia v roku 2020. Ak je pri projekte uvedený stav 
„v štádiu hodnotiaceho procesu“, projekt postúpil do 
2. kola hodnotenia. Projekt, ktorý má uvedený stav 
„zamietnutý...“, nepostúpil do 2. kola hodnotenia 
žiadostí. Zdôvodnenie zamietnutia je súčasťou 
hodnotiaceho formulára. 
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