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NOVÁ VÝZVA EIT MANUFACTURING A SEMINÁR NA REKTORÁTE STU 
 

Bola zverejnená nová výzva na podávanie projektov v rámci KIC EIT Manufacturing, ktorého je STU členom. 
Výzva má 2 fázy – prvá faza pre-call má deadline na podanie 30.3.2020. V tejto fáze, v rámci ktorej majú 
členovia KIC EIT právo podať návrhy projektov, sa súčasne snažia získať pre návrh partnerov z iných 
kolokačných centier (univerzity, výskumné inštitúcie a business partneri). 
KIC EIT Manufacturing poskytuje granty na projekty v podobnej výške ako Horizont 2020, avšak úspešnosť 
podávania je približne 3-krát vyššia. Projekty sa musia týkať jednej z nasledovných tém: 

 Ľudia a roboty pre udržateľnú prácu. 

 Aditívna výroba pre plnú flexibilitu. 

 Výroba bez chýb pre obehové hospodárstvo. 

 Platformy pre digitalizované siete hodnôt. 
Neexistuje špecifické tematické obmedzenie, zaujímavé sú projekty z oblasti nových materiálov, 
biotechnológií, kyberbezpečnosti a pod., ale v projektovom konzorciu sa z FCHPT môže uplatniť prakticky 
akékoľvek oddelenie. Podať možno nielen projekty týkajúce sa výskumu, ale aj projekty edukačného typu, 
resp. projekty zameriavajúce sa na menej výskumne vyspelé krajiny EÚ. Edukačné projekty sú plne 
financované, v ostatných sa požaduje 10-30 % spolufinancovanie. 
Rektorát STU organizuje k tejto výzve informačné stretnutie, kde Vám bude predstavená výzva ako aj 
zodpovedané prípadné otázky týkajúce sa participácie fakúlt STU na výzve. Stretnutie sa bude konať dňa 
4.3.2020 o 9:00 na Rektoráte STU, druhé poschodie, miestnosť č. B325. Cieľová skupina nie je limitovaná. 
 

MONITOROVACIE 
SPRÁVY APVV 

 

Pripomíname riešiteľom ukončených 
projektov APVV (s výnimkou 
bilaterálnych projektov), že na základe 
zmluvy s APVV existuje povinnosť 
predkladať tri roky po skončení 
projektu monitorovacie správy, a to 
vždy najneskôr do 31.3. Tento rok túto 
podmienku spĺňajú projekty z výziev 
VV 2012, VV 2014, VV 2015 a DO7RP, 
avšak iba tie, ktoré sa skončili medzi 
rokmi 2016 a 2018. Projekty, ktorých 
riešenie sa ukončilo v roku 2019, 
podajú prvú monitorovaciu správu až 
v roku 2021. Monitorovacia správa sa 
vypĺňa online v systéme APVV 
a podpísaná verzia sa doručí APVV. 
Prosíme, aby ste monitorovaciu správu 
odovzdali na Projektovom stredisku 
FCHPT do piatku 27.3.2020 a zároveň 
zaslali na jana.zavacka@stuba.sk. 
Viac informácií nájdete priamo na 
stránke venovanej konkrétnej výzve. 
V priebehu tohto týždňa zašleme e-
mailom pripomienku riešiteľom, 
ktorých sa táto povinnosť týka. 

 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 
Prameň: https://shitmy6yearoldsays.files.wordpress.com/2018/01/img_4026.jpg. 
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