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MOŽNOSŤ GRANTOVÉHO FINANCOVANIA ZO STRANY US ARMY 
 

Pôvodne plánovaná návšteva vedeckého predstaviteľa US Army, Dr. Jonathona Brame-a na STU, o ktorej 
sme Vás skôr informovali, sa z pochopiteľných dôvodov prekladá na zatiaľ bližšie neurčený termín 
v budúcnosti.  
V programoch US Army sa podporuje (okrem iných oblastí) prakticky akákoľvek oblasť chémie, chemického 
inžinierstva, či informačných technológií. Možno žiadať o: 

 Financovanie výskumného projektu riešiaceho konkrétny vedecký problém (od 25-tisíc USD na 6 
mesiacov po 350-tisíc USD na 3 roky). Napríklad v oblasti chémie sú pre US Army zaujímavé chémia 
polymérov, elektrochémia, molekulárna štruktúra a dynamika, reakčné chemické systémy, ale aj 
chémia životného prostredia či preprava a skladovanie energie. Konkrétne podoblasti sú 
špecifikované v tomto dokumente od str. 9). 

 Financovanie vedeckej návštevy vo výskumných centrách armády USA (1- až 3-tisíc USD). 

 Financovanie organizácie úzko špecializovaných konferencií (3- až 5-tisíc USD). 
Vo všeobecnosti sa nevyžaduje spolufinancovanie a výskumníkom zostávajú práva duševného vlastníctva 
(s tým, že US Army získa práva neexkluzívneho používania). Treba si, pochopiteľne, uvedomiť, že cieľom 
programu je financovať mierový základný výskum, ktorý ale v konečnom dôsledku bude mať vojenské 
uplatnenie (nové druhy ochranných oblekov, nové druhy zbraní a pod.). 
Svoje stručné návrhy projektov v dĺžke 1-2 strany (tzv. Whitepaper) môžete zaslať e-mailom na adresu 
jonathon.a.brame.civ@mail.mil. Ak bude návrh vyhodnotený ako dostatočne zaujímavý, budete vyzvaní na 
vypracovanie plnohodnotného konkrétneho projektu. Táto výzva je otvorená, bez uzávierky zasielania 
návrhov. S návštevou Dr. Brame-a sa v budúcnosti počíta, svoju projektovú ideu mu ale je možné zaslať už 
teraz. 
Viac informácií, vrátane požadovanej štruktúry stručného návrhu projektu nájdete v tejto prehľadnej 
a krátkej prezentácii. 
 

OPATRENIA APVV 
 

Agentúra na podporu výskumu 
a vývoja v súvislosti s pracovnými 
obmedzeniami vyvolanými 
pandémiou koronavírusu prijala 
niekoľko opatrení súvisiacich 
s riešením projektov: 

 Projekty, ktorých ukončenie 
riešenia bolo plánované na 
30.6.2020, budú predĺžené 
najneskôr do 31.10.2020; to nijak 
neovplyvní hodnotenie projektov 
z VV2019 u riešiteľov, ktorí by 
potenciálne dané 4 mesiace mohli 
byť hlavnými riešiteľmi 2 projektov 
APVV súčasne. 

 Pri hodnotení projektov za rok 
2020 sa nebude brať do úvahy 
prípadné nesplnenie počtu 
aktívnych účastí na konferenciách. 

Viac informácií a ďalšie opatrenia 
nájdete priamo na stránke agentúry. 

 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 Prameň: https://s3.amazonaws.com/lowres.cartoonstock.com/law-order-lawyer-
attorney-legal-financial-lawsuit-dcrn819_low.jpg. 
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