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VÝZVA OECD PRE AGRÁRNE VEDY A POTRAVINÁRSTVO 
 

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila svoju pravidelnú výzvu zameranú na 
sponzorovanie individuálnych vedeckých štipendií a vedeckých konferencií v roku 2022. 
Vedecké štipendiá sú určené vedeckým pracovníkom (min. 4 roky po získaní titulu PhD.) z oblastí 
poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného a rybného hospodárstva za účelom riešenia výskumného 
projektu v inej členskej krajine programu (je ich aktuálne 26 vrátane väčšiny európskych krajín, USA či 
Austrálie). Ich cieľom je posilniť medzinárodnú mobilitu a výmenu etablovaných vedeckých pracovníkov. 
Pobyt môže trvať 6-26 týždňov. OECD hradí cestovné náklady a poskytuje štipendium 600-650 eur týždenne. 
O sponzorovanie vedeckých konferencií (seminárov, sympózií, kongresov) sa môžu uchádzať univerzity, 
výskumné ústavy a medzinárodné profesijné združenia z oblastí poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného a 
rybného hospodárstva. Spolufinancovanie OECD je určené na organizovanie medzinárodných vedeckých 
konferencií vo vlastnej krajine. OECD hradí účasť vybraných rečníkov, ktorí musia byť z inej členskej krajiny 
programu, na podujatí formou úhrady ich pobytových a cestovných nákladov. Možné je prispieť aj na vydanie 
konferenčného zborníka (3050 eur). Cieľom takýchto konferencií by malo byť informovanie tvorcov politík, 
súkromného sektoru a akademickej obce o aktuálnych a budúcich vedeckých projektoch, rozvoji a 
výskumných možnostiach v rámci relevantných tém a politických priorít OECD. Vedecké témy štipendií a 
konferencií sa v porovnaní s minulosťou zmenili a aktuálne nimi sú: (1) Riadenie prírodného kapitálu, (2) 
Posilnenie odolnosti voči viacnásobným rizikám a prepojený svet a (3) Transformačné technológie a inovácie. 
Uzávierka výzvy je 10.9.2021. Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka a na stránke OECD. 
 

VÝSLEDKY APVV VV2020 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja 
zverejnila výsledky všeobecnej výzvy 2020. 
FCHPT získala 9 projektov ako koordinátor a 3 
projekty ako partner. Štatistiky úspešnosti 
FCHPT prezentuje nasledujúca tabuľka: 
 

Komisia 
Podané Schválené 

Koor. Partner Koor. Partner 

PRÍR 9 5 
3 

(33%) 
1 

(20%) 

TECH 13 7 
5 

(38%) 
0 

(0%) 

PÔD 4 1 
1 

(25%) 
1 

(100%) 

LEK 0 2 
0 
(-) 

1 
(50%) 

Spolu 26 15 
9 

(35%) 
3 

(20%) 
 

Percentuálna úspešnosť FCHPT je podobná 
ako v uplynulých rokoch. Koordinátorské 
projekty získali ÚFCHCHF, ÚCHEI, ÚIAM, 
2*ÚOCHKP, 2*ÚBT a 2*ÚPSP. 
Spomedzi 9 projektov s FCHPT ako 
koordinátorom v 6 je FCHPT jediným 
riešiteľom a na zvyšných 3 sa podieľajú aj iní 
partneri. V prípade 3 spoluriešiteľských 
projektov sú hlavným riešiteľom centrá SAV, 
resp. Národný onkologický ústav. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

Prameň: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91R35H-
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