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EURÓPSKA RADA PRE INOVÁCIE: INFORMAČNÝ DEŇ 
 

Kancelária Národných kontaktných bodov pre program Horizont Európa organizuje v utorok 23.3.2021 
informačný deň k Európskej rade pre inovácie (EIC), ktorá sa z pilotnej fázy v predchádzajúcom programe 
Horizont 2020 pretransformovala na samostatnú oblasť nového Rámcového programu EÚ pre výskum 
a inovácie. 
Podujatie sa uskutoční online formou predbežne v čase 9:00 – 12:00. 
Predbežný program je nasledovný: 

 Európska rada pre inovácie v programe Horizont Európa a podpora projektov na národnej úrovni. 

 Schémy EIC – od základného výskumu až po úspešné škálovanie (EIC Pathfinder, EIC Transition, EIC 
Accelerator). 

 EIC Accelerator – Akcelerátor pre najlepšie európske technologické firmy: kto je oprávnený žiadateľ a čo 
Európska komisia očakáva. 

 Proces prípravy návrhov do EIC Accelerator (AI platforma), hodnotenie a výber projektov. Novinky 
oproti pilotnej fáze EIC Accelerator. 

 Výsledky pilotnej fázy EIC (2018-2020) v EÚ a na Slovensku. 

 Plán skupinových (špecifické workshopy) a individuálnych služieb pre záujemcov. 

 Otázky a odpovede. 
Na podujatie je potrebné sa registrovať aspoň deň vopred. Viac informácií a možnosť registrovať sa nájdete 
na tomto linku. 
 

PRÍSPEVKY DO ACTA CHIMICA SLOVACA 
 

Upozorňujeme potenciálnych prispievateľov, že náš fakultný časopis Acta Chimica Slovaca prešiel zo systému 
vydávania dvoch čísiel ročne na tzv. otvorený zväzok (Open Volume). Články sú hneď po prijatí zverejnené 
online. Nebudú sa robiť tradičné jarné a jesenné výzvy. Chceli by sme Vás preto požiadať o priebežné 
zasielanie príspevkov. 
  

MONITOROVACIE SPRÁVY APVV 
 

Termín na podávanie monitorovacích 
správ k ukončeným projektom APVV 
zostáva aj tento rok nezmenený, t.j. 
31.3.2021. Vzhľadom na aktuálnu 
pandemickú situáciu však prichádza 
k zmene spôsobu podávania týchto správ 
a APVV bude akceptovať predkladanie 
monitorovacích správ predovšetkým v 
elektronickej podobe. Uvedené 
znamená, že bude postačovať zaslanie 
naskenovanej podpísanej verzie 
monitorovacej správy projektu 
príslušnému projektovému manažérovi a 
listinnú verziu monitorovacích správ 
nebude potrebné doručovať do APVV. 
Projektové stredisko včas zašle 
pripomienku všetkým riešiteľom, ktorých 
sa povinnosť podať monitorovaciu správu 
týka aj s interným postupom 
odovzdávania monitorovacej správy. 

 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

Prameň: https://www.orchestra-ppm.com/wp-
content/uploads/2016/10/Project_Management_Cartoon2.jpg. 
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