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APVV: PRIPRAVOVANÉ BILATERÁLNE VÝZVY 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja informovala, že v druhom kvartáli roku 2021 plánuje vyhlásiť 
nasledovné bilaterálne výzvy: 

 výskumnú bilaterálnu výzvu s Ruskou federáciou, 

 bilaterálnu výzvu s Čínskou ľudovou republikou, 

 bilaterálnu výzvu s Čínskou republikou (Taiwan), 

 bilaterálnu výzvu s Poľskou republikou, 

 bilaterálnu výzvu s Srbskou republikou, 

 bilaterálnu výzvu s Ukrajinou. 
Jednotlivé výzvy budú vyhlásené po ukončení rokovaní s jednotlivými partnerskými krajinami a budeme vás 
o nich včas informovať. 
 

WEBINÁR O HORIZONTE EURÓPA 
 

V rámci projektu Medzinárodného vyšehradského fondu organizuje Projektové stredisko FCHPT STU 
v Bratislave v spolupráci so zahraničnými partnermi v stredu 24.2.2021 o 10:00 webinár na tému „From 
H2020 to Horizon Europe – main changes and different emphases in Horizon Europe“. Hlavnou vystupujúcou 
bude p. Iveta Hermanovská, koordinátorka národných kontaktných bodov pre Horizont 2020 a NCP pre ERC, 
MSCA, Health a JRC. 
Viac informácií o podujatí a možnosť prihlásiť sa nájdete tu. 

  

VÝZVA COST V ROKU 2021 
 

V tomto roku bude uzávierka predkladania projektov COST 29.10.2021 o 12:00. Ide o networkingové projekty 
v akejkoľvek oblasti vedy, ktoré nefinancujú samotný výskum, ale s ním súvisiace letné školy, tréningy, 
semináre, workshopy a pod. V prípade projektov COST ide o výbornú možnosť sieťovania s významnými 
univerzitami. 
Konzorcium COST musí mať členov minimálne zo 7 štátov, z ktorých aspoň polovica musí byť z tzv. 
inkluzívnych štátov (vrátane Slovenska). Podávanie projektov je relatívne jednoduché a ohraničené rozsahom 
15 strán. Rozpočet projektov je v približnej výške 129-tisíc eur ročne a projekty štandardne trvajú 4 roky. 
Očakáva sa, že v roku 2021 bude schválených 45 projektov. 
Viac informácií nájdete priamo na stránke programu.  
 

VEDECKÝ KVALIFIKAČNÝ 
STUPEŇ I A IIA 

 

Slovenská akadémia vied vyhlásila 
svoju každoročnú výzvu na podávanie 
žiadostí o priznanie VKS I a VKS IIa. 
Vzhľadom na interný termín 
stanovený STU treba kompletné 
materiály v tlačenej a elektronickej 
podobe odovzdať do štvrtka 
25.2.2021 na Projektovom stredisku 
FCHPT Ing. Silvii Karatini. 
Výzva SAV aj so všetkými potrebnými 
formulármi je k dispozícii na stránke 
https://www.sav.sk/index.php?lang=s
k&doc=sas-
commission&folder_no=136. 

 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

Prameň: https://www.cartoonstock.com/directory/e/expenses_reports.asp. 
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