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APVV: VÝZVA PP H-EUROPE 2021 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila špeciálnu výzvu PP H-EUROPE 2021. V rámci výzvy APVV 
refunduje finančné prostriedky vo výške 4000 eur až 8000 eur pre pracoviská, ktoré v roku 2021 podali 
projekt v rámci Horizontu Európa v pilieroch 1-3. Konkrétne sa môžu refundovať: 

 Projekty ERC Starting Grants sumou do 4000 €.  

 Projekty ERC Consolidator Grants sumou do 5000 €. 

 Projekty ERC Advanced Grants sumou do 6000 €. 

 Ostatné výzvy v rámci 1.-3. piliera, kde žiadateľ je predkladateľom projektu, do 8000 €. 

 Ostatné výzvy v rámci 1.-3. piliera, kde žiadateľ je partnerom projektu, do 4000 €. 
Oprávnenými nákladmi pre tento typ výzvy sú mzdové a ostatné osobné náklady (vrátane odvodov), cestovné 
náklady a náklady na služby ako napr. projektové poradenstvo, preklad a pod. (max. do výšky 30% celkovej 
žiadanej sumy). 
Lehota na podávanie žiadostí je 1.6.2021-10.10.2021. Žiadosť sa podáva výlučne v písomnej verzii, a to na 
Projektové stredisko FCHPT, ktoré zabezpečí podpis štatutára a doručenie žiadosti na APVV. K žiadosti sa 
prikladajú kópie účtovných dokladov. Tieto pre vás na základe predloženého zoznamu tiež zabezpečí 
Projektové stredisko. Viac informácií k výzve nájdete priamo na stránke APVV. 
 

HORIZONT EURÓPA: WEBINÁR O OCHRANE DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 
 

V rámci projektu Medzinárodného vyšehradského fondu spoluorganizuje Projektové stredisko FCHPT STU 
v Bratislave v spolupráci so zahraničnými partnermi v utorok 22.6.2021 o 10:00 už piaty webinár, tentokrát na 
tému „Horizont Európa: ochrana a manažment duševného vlastníctva“. 
Hlavným rečníkom bude Matěj Machů, patentový právnik v Charles University Innovations Prague, s.r.o., 
ktorá je dcérskou spoločnosťou Univerzity Katlovej. 
Viac informácií o podujatí a možnosť prihlásiť sa nájdete tu. 
 

HORIZONT EURÓPA: FINANČNÉ PRAVIDLÁ 
 

Národná kancelária Horizontu zverejnila prezentácie k webináru, ktorý sa zaoberal finančnými pravidlami 
programu Horizont Európa (rozpočtovými kategóriami, vykazovaním a kontrolou, personálnymi nákladmi, 
subcontractingom a pod.).  
Prezentácie nájdete na tomto linku. 
 

CHEMICKÉ HORIZONTY: 
NOVÁ PREDNÁŠKA 

 

Cyklus prednášok Chemické horizonty 
je späť! Ďalšia online prednáška sa 
uskutoční v stredu 16.6.2021 o 14:00 
prostredníctvom MS Teams. Júnová 
téma bude zameraná na 
petrochemický priemysel 
a prednášajúci, Ing. Ladislav Vdovjak, 
absolvent FCHPT STU, bude 
prezentovať svoje úspechy a úskalia, 
s ktorými sa stretol počas pätnástich 
rokov praxe v spoločnostiach Slovnaft 
a Lummus Technology LLC. 
Viac informácií nájdete na stránke 
Slovenskej chemickej spoločnosti. 

 
 

 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

Prameň: Facebook. 
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