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NOVÉ BILATERÁLNE VÝZVY APVV 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila nové bilaterálne výzvy Slovensko-Čína 2021, Slovensko-
Poľsko 2021, Slovensko-Srbsko 2021 a Slovensko-Ukrajina 2021 s dátumom uzávierky 21.6.2021 o 12:00. Ide 
o štandardné výzvy na bilaterálnu výskumnú spoluprácu s nasledovnými základnými charakteristikami: 
 

Ciele výziev: Príprava spoločných medzinárodných projektov, príprava spoločných publikácií a iných 
výstupov, aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí, 
vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky, zbieranie výskumných 
materiálov, zapojenie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov). 

Oblasť vedy: Všetky. 

Doba riešenia: Max. 24 mesiacov, predpokladaný začiatok riešenia 1.1.2022. 

Riešiteľská 
kapacita: 

Min. >0 hodín pre každého riešiteľa. 
Max. 2000 hodín pre každého riešiteľa. 

Rozpočet: Čína: Max. 12000 € na projekt, max. 6000 € na 1 rok riešenia. 
Poľsko: Max. 4000 € na projekt, max. 2000 € na 1 rok riešenia. 
Srbsko: Max. 4700 € na projekt, max. 2350 € na 1 rok riešenia. 
Ukrajina: Max. 6900 € na projekt, max. 3450 € na 1 rok riešenia. 

Financovanie: Verejným univerzitám hradí APVV 100 % nákladov. 

Náklady: Oprávnenými nákladmi sú: 

 Cestovné a pobytové náklady členov riešiteľského kolektívu žiadateľa (t.j. STU) na 
území Slovenska a partnerskej krajiny. Vreckové nie je oprávnený náklad. 

 Ďalšie náklady (materiál a služby), ktoré musia byť vo výške min. 100 €, max. 30 % 
z celkových nákladov v jednotlivých rokoch. 

Osobné náklady sú neoprávnené. 
 

Viac informácií nájdete priamo na stránke APVV pri konkrétnej výzve. Pripomíname, že zodpovedný riešiteľ 
musí byť registrovaný v jednej z databáz Web of Science, Scopus alebo ORCID a disponovať svojím jedinečným 
identifikátorom, ktorý uvedie v predkladanej žiadosti. Nesplnenie tejto podmienky bude mať za následok 
vyradenie žiadosti pred jej obsahovým hodnotením. 
Projekt odovzdajte na Projektovom stredisku FCHPT Ing. Jane Závackej, PhD. do 17.6.2021. Podpis štatutára 
a doručenie na APVV zabezpečíme. Podpísať treba aj zmluvu o budúcej zmluve (príloha 5) a v danom dátume 
odovzdať jej originál! Radi Vám v prípade Vášho záujmu kedykoľvek poskytneme konzultácie. 
 

AKTUÁLNE K PROJEKTOM 
VEGA A KEGA 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky informovalo, že zverejnenie 
rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty 
Vedeckej grantovej agentúry aj Kultúrnej 
a edukačnej grantovej agentúry je možné očakávať 
začiatkom mája 2021. 
Termín podávania nových projektov VEGA aj KEGA 
so začiatkom riešenia v roku 2022 je naplánovaný 
na 7. júna 2021, pričom výzva bude zverejnená v 
dohľadnom čase. 
O aktuálnych informáciách Vás budeme včas 
informovať. 

 
 

 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 
Prameň: https://www.facebook.com/KPOH.org/photos/ 

a.130116033804547/1842554475894019/. 
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