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APVV: PRIPOMIENKA VÝZVY SLOVENSKO-RAKÚSKO 
 

Pripomíname prípadným záujemcom o zapojenie sa do výzvy APVV Slovensko-Rakúsko 2020, že uzávierka 
programu je už budúci utorok, t.j. 1.12.2020. Ide o štandardnú výzvu na bilaterálnu výskumnú spoluprácu, 
v ktorej možno žiadať o max. 21-mesačný projekt s rozpočtom do 5000 eur. V prípade, ak máte záujem podať 
projekt v predmetnej výzve, potrebné dokumenty prineste na Projektové stredisko FCHPT STU do 26.11.2020, 
resp. nám dajte včas vedieť. Viac informácií o výzve nájdete v Newslettri 40/2020. 
 

EIT MANUFACTURING: NOVÁ MEDZIODBOROVÁ VÝZVA 
 

EIT Manufacturing, ktorého je STU členom, spolu s EIT Digital, vyhlásili novú projektovú výzvu na predkladanie 
projektových návrhov s témou Digital Test Beds to accelerate industry 4.0 transformation of Europe’s food 
sector. Uzávierka výzvy je 7.12.2020 a predpokladaný začiatok implementácie projektov v 1. kvartáli 2021. 
Viac informácií nájdete na tomto linku. V prípade záujmu zapojiť sa prosím kontaktujte Projektové stredisko 
STU (rektorát), ktoré je za prípravu a riadenie týchto projektov zodpovedné. 
 

AKTUALIZÁCIA RIEŠITEĽSKÝCH 
KOLEKTÍVOV VEGA 

 

Termín pre aktualizáciu riešiteľských kolektívov 
VEGA je tento rok 15.12.2020 do 14:00. 
Aktualizáciu treba do uvedeného času podať 
v systéme e-Vega, vytlačiť, podpísať hlavným 
riešiteľom, tlačenú podpísanú verziu doniesť na 
Projektové stredisko FCHPT STU a elektronickú 
verziu zaslať na jana.zavacka@stuba.sk. Podpis 
štatutárom a doručenie agentúre VEGA 
zabezpečíme. Prosíme, aby ste v aktualizácii 
kolektívu v kolónke „meno zodpovedného 
funkcionára fakulty/vysokej školy“ uvádzali prof. 
Ing. Milan Polakovič, CSc. 
Na aktualizáciu sa vzťahujú nasledovné pravidlá: 

 Prebiehajúce projekty: Pri projektoch, ktoré 
pokračujú v riešení aj v roku 2021 je podanie 
aktualizácie povinné, a to aj ak v riešiteľskom 
kolektíve neprichádza k zmene. Ak na projekte 
participuje SAV, doneste nám, prosím, dva 
tlačené originály, v opačnom prípade jeden. 

 Projekty podané v roku 2020 bez účasti SAV: 
Aktualizácia je povinná len ak nastala zmena 
pracoviska vedúceho projektu, resp. zmena 
riešiteľského kolektívu od podania žiadosti. 
Doneste nám, prosím, jeden tlačený originál. 

 Projekty podané v roku 2020 s účasťou SAV: 
Aktualizácia je povinná bez ohľadu na to, či 
nastala zmena kolektívu. Doneste nám, 
prosím, dva tlačené originály. 

 Končiace projekty: Aktualizácia kolektívu sa 
nepodáva. 

Jednotlivým riešiteľom túto povinnosť ešte 
pripomenieme separátnym e-mailom. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
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