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MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE S IZRAELOM 
  

Slovenská republika zriadila na niekoľkých misiách v zahraničí pozíciu inovačného diplomata, ktorej cieľom je 
zvýšiť počet našich úspešných účastí na medzinárodných grantových schémach, pomáhať umiestňovať 
slovenské produkty na zahraničných trhoch a posilniť tak našu konkurencieschopnosť v globálnom rozmere. 
Aktuálne sa tieto pozície vytvorili v Čine, USA, Izraeli a vo Fínsku. 
Inovačný diplomat v Izraeli p. Miloš Bihár oslovil STU s cieľom informovať sa o našom záujme o spoločné 
výskumné projekty, stážové pobyty učiteľov, študentov, vyslanie študentov na PhD. programy, účasť na 
konferenciách alebo prednáškové pobyty. Izrael patrí v oblasti výskumu medzi svetových lídrov a medzi 
najlepšie vedecké inštitúcie v krajine patria Univerzita v Tel Avive, Izraelský technologický inštitút, 
Weizmannov vedecký inštitút, Hebrejská univerzita v Jeruzaleme, Ben-Gurionova univerzita v Negeve a Bar-
Ilanova univerzita. 
V prípade, že máte predstavu o spoločnej strategickej spolupráci s inštitúciou v Izraeli, kontaktujte 
prodekana prof. Polakoviča. 

 

UPOZORNENIE APVV K PRAVDIVOSTI ÚDAJOV V ŽIADOSTI O GRANT 
  

Predsedníctvo APVV schválilo uznesenie, ktorým chce bojovať proti nepravdivým údajov uvádzaným 
v niektorých žiadostiach o grant. V prípade, že sa prostredníctvom formálno-technickej kontroly, 
prostredníctvom hodnotenia nezávislých hodnotiteľov alebo prostredníctvom hodnotenia odborovej rady 
zistí, že zodpovedný riešiteľ uviedol v žiadosti o projekt nepravdivé alebo inak zavádzajúce informácie, 
Predsedníctvo APVV zablokuje možnosť podať žiadosť o nenávratný finančný prostriedok na 5 rokov 
zodpovednému riešiteľovi a informuje o tomto štatutára organizácie. Ak organizácia nevyvodí vo vzťahu 
k zodpovednému riešiteľovi postačujúce dôsledky, zablokuje sa možnosť podať žiadosť na 5 rokov pre celú 
organizáciu. 
Upozorňujeme, že uvedené opatrenie bolo prijaté v nadväznosti na fakt, že viacerí riešitelia si v žiadostiach 
o grant uvádzali neexistujúce publikácie, publikácie iných autorov s podobným menom a pod., a údaje sa od 
aktuálnej výzvy budú prísne kontrolovať. 
 

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

Prameň: http://lizcsikar.weebly.com/education-and-work-experience.html 

 H2020: INFORMAČNÝ DEŇ 
K VÝZVAM V OBLASTIACH SC2 

BIOHOSPODÁRSTVO A SC5 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 

V stredu 13.11.2019 sa v priestoroch 
CVTI SR na Patrónke uskutoční 
spoločný informačný deň k aktuálnym 
výzvam H2020 v oblastiach 
Biohospodárstvo (SC2) a Životné 
prostredie (SC5). Program bude 
zameraný na predstavenie tém 
pracovných programov žiadateľom, 
ktorí pripravujú návrhy projektov do 
otvorených výziev pre rok 2020. Na 
záver podujatia budú mať účastníci 
možnosť konzultovať svoje projektové 
zámery s delegátom a NCP za danú 
tematickú oblasť programu H2020. 
Viac informácií a možnosť prihlásiť sa 
nájdete na tomto linku. 
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