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APVV: PRIPOMIENKA NIEKTORÝCH FINANČNÝCH POSTUPOV 
 

S blížiacim sa termínom ukončenia prebiehajúcich projektov APVV, podávania ročných správ, ako i uzávierky 
finančného roka pripomíname riešiteľom niekoľko postupov súvisiacich s financiami APVV: 

 Všetky finančné prostriedky musia byť vyčerpané do konca riešenia projektu, a to vrátane mzdy! Ak 
projekt končí 31.10.2020, nemožno už v novembri vyplatiť októbrovú mzdu. 

 Pri vypĺňaní správ APVV, častí mzdové náklady a poistenie, vychádzajte z údajov z Magionu a 
z personálneho oddelenia, nie z rozpočtu projektu. 

 Ak máte v projekte naplánované odpisy, je ich nutné prekonzultovať u majetkárky na prevádzkovom 
útvare. 

 Pri akejkoľvek konferencii sa vyžaduje aktívna účasť. Pri auditoch kontrolórky požadujú predložiť 
článok v zborníku (pozor na poďakovanie!), program konferencie či certifikát o účasti. To platí bez 
ohľadu na to, či z APVV bola hradená celá konferencia alebo napr. iba €5 na cestovné poistenie. 

 Pri vypĺňaní správ v časti cestovné náklady dbajte na presné označenie služobnej cesty a rozpísanie 
nákladových podpoložiek (napr. 5€ poistenie, 104€ cestovné, 85€ stravné, 400€ vložné). 

 Dôrazne odporúčame obmedziť prax preúčtovania nákladov medzi zákazkami na nevyhnutné 
minimum. 

V prípade akýchkoľvek nejasností vo financovaní APVV nás kontaktujte. 
 

HORIZONT EURÓPA: PREHĽAD PRAVIDIEL 
 

Už čoskoro sa spustí nový grantový program Európskej únie Horizont Európa. Európska komisia preto 
zorganizovala workshop, na ktorom prezentovala nové pravidlá programu týkajúce sa financovania, auditov 
ako aj podmienok open access. Hlavná zmena as dotkne pravidiel osobného odmeňovania, ktoré boli 
v porovnaní s programom Horizont 2020 významne zjednodušené. Prezentácie z workshopu sú k dispozícii 
na tomto linku. 
 

BRANCO-WEISS FELLOWSHIP PRE 
MLADÝCH VÝSKUMNÍKOV 

 

Inštitút Branco Weiss Fellowship – Society in 
Science otvoril svoju každoročnú výzvu na 5-
ročné postdoktorandské pobyty kdekoľvek 
na svete. Program sa zameriava na 
ľubovoľnú oblasť vedy. Podmienkou je, aby 
vypracovaný výskumný projekt bol mimo 
hlavného prúdu zväčša podporovaných 
myšlienok v danej disciplíne. Žiadateľ 
musí/musel získať titul PhD. medzi 16.1.2016 
a 15.1.2021 a do podania žiadosti nemôže 
byť v trvalom pracovnom pomere s nijakou 
vysokou školou (po získaní fellowshipu už 
môže). Výška štipendia je 100-tisíc 
švajčiarskych frankov ročne, ktoré môžu byť 
použité na mzdy, materiál, cestovné a ďalšie 
štandardné položky. Ideálnym žiadateľom je 
čerstvý absolvent doktorandského štúdia. 
Uzávierka výzvy je 15.1.2021. Viac informácií 
nájdete priamo na webe programu. 

 
 

 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 
Prameň: https://www.glasbergen.com/wp-content/gallery/ 

miscbusiness/toon-3097.gif. 

mailto:martin.grancay@stuba.sk
mailto:jana.zavacka@stuba.sk
mailto:silvia.karatini@stuba.sk
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event201009.htm
https://www.brancoweissfellowship.org/

