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APVV: NOVINKY VO VÝZVE A TIPY K ZOSTAVOVANIU ROZPOČTU 
  

Ako sme vás už informovali, APVV vyhlásilo novú všeobecnú výzvu s uzávierkou 12.11.2019, pričom 
požadované dokumenty na Projektové stredisko, prosím, zašlite a doneste do 6.11. (pri viacfakultných 
projektoch STU) alebo do 7.11. (ak sa z STU na projekte zúčastňujú iba pracovníci FCHPT). 
Základné novinky vo výzve: 

 Na rozdiel od minulých rokov, keď sa v tlačenej verzii odovzdávala iba časť VV-E s podpisom štatutára, 
tento rok sa odovzdáva aj časť VV-A4 s podpisom zodpovedného riešiteľa. Prosíme, aby ste nám ju 
nezabudli včas doniesť, nakoľko bez nej bude projekt vyradený. Ostatné časti projektu nám stačí zaslať 
elektronicky. 

 Časť VV-F (20-stranový opis projektu) sa podáva na predpísanom formulári buď v slovenskom a 
anglickom jazyku alebo iba v anglickom jazyku. Ak nechcete, túto časť v slovenskom jazyku nemusíte ani 
pripravovať. 

Niekoľko tipov k zostaveniu rozpočtu: 

 Nepriame náklady vždy plánujte v maximálnej povolenej výške, t.j. 20 %. 

 Na mzdové výdavky neexistuje limit, avšak neodporúčame, aby predstavovali väčšinu projektu. 

 Výšku odvodov zo miezd plánujte vo výške 35,2 %. Ak budú v niektorých prípadoch nižšie, rozdiel môžete 
minúť v inej položke. 

 Náklady na všetky vedecké konferencie (domáce aj zahraničné) sú oprávnené, iba ak menovitý člen 
kolektívu osobne prezentuje príspevok. 

 Vždy na každý rok plánujte materiál a služby (aspoň v minimálnej sume), aby ste nemuseli podávať 
v prípade potreby písomnú žiadosť o ich zaradenie do rozpočtu. 

Vždy sme vám radi k dispozícii na konzultácie. 
 

APVV: PREDĹŽENIE VÝZVY MVP 
  

Predsedníctvo APVV predĺžilo uzávierku výzvy MVP (mladí vedeckí pracovníci) do 8.11.2019. Viac informácií 
o výzve nájdete priamo na stránke výzvy a v Newslettri 23/2019. Jedinou zmenou vo výzve v porovnaní s jej 
originálnym vyhlásením je zníženie minimálnej čiastky, ktorej refundáciu si možno nárokovať, z 3000 eur na 
1000 eur. 

 

H2020: SEMINÁR K VÝZVAM TWINNING A ERA CHAIR 
  

V stredu 2.10.2019 sa na CVTI SR na Patrónke uskutoční odborný seminár k výzvam Twinning a ERA Chair v 
programovej oblasti Horizont 2020 zameranej na šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti. Program 
podujatia aj možnosť prihlásiť sa nájdete na tomto linku. 
 

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

Prameň: https://researchmethodsgdansk.files.wordpress.com/2013/04/tsmya.jpg 

 H2020 MATCHMAKING 
 

V dňoch 12.-13.11.2019 sa v Bratislave 
v hoteli Saffron uskutoční informačný 
deň a matchmaking event pre oblasť 
SC6 Horizontu 2020 Európa v 
meniacom sa svete – inkluzívne, 
inovatívne a reflexívne spoločnosti. 
Bude sa ponúkať aj služba kontroly 
projektových návrhov počas 
informačného dňa. I keď ide 
o primárne spoločenskovedné témy, 
interdisciplinarita sa silno podporuje. 
Viac informácií a možnosť prihlásiť sa 
nájdete na tomto linku. 
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