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APVV: ROZŠÍRENIE VÝZVY PP H-EUROPE 2021 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja rozšírila výzvu PP H-EUROPE 2021, o ktorej sme vás informovali 
v Newslettri 22/2021. Menovite sa rozširuje podpora projektových návrhov v rámci tejto výzvy o časť 
programu Európskej únie Horizont Európa „Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného 
priestoru“.  
Aktuálne sa teda môžu refundovať: 

 Projekty ERC Starting Grants sumou do 4000 €.  

 Projekty ERC Consolidator Grants sumou do 5000 €. 

 Projekty ERC Advanced Grants sumou do 6000 €. 

 Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru sumou do 5000 €. 

 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 do 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. 
 

SAIA: ŠTIPENDIJNÉ A GRANTOVÉ MOŽNOSTI 
 

Slovenská akademická informačná agentúra vydala svoju každoročnú publikáciu týkajúcu sa štipendijných 
a grantových možností. Brožúra zhrňuje ponúkané štipendiá a granty v členení podľa jednotlivých štátov 
sveta, ako aj niektoré nadnárodné možnosti financovania zahraničných pobytov. 
Publikáciu si môžete stiahnuť na tomto linku. 
 

HORIZONT EURÓPA: 
INFODEŇ K WIDENINGU 

 

V utorok 31.8.2021 sa cez portál Webex 
uskutoční spoločný slovenský a český online 
Infodeň k nástrojom Wideningu – výzvy 
2021-22. Na podujatí budú predstavené výzvy 
v rámci nástrojov: 

 Teaming, 

 Twinning, 

 Excellent Hubs, 

 ERA Chairs a 

 Posilnenie kapacít pre excelentnosť na 
univerzitách. 

Predstavené budú aj nové šablóny žiadostí, 
najčastejšie sa vyskytujúce chyby v žiadostiach 
a finančné aspekty projektu, vrátane tvorby 
rozpočtu. 
Účasť na podujatí je bezplatná. Na podujatie 
je potrebné sa vopred registrovať na tomto 
linku. 

 
 

 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

Prameň: https://www.rd.com/wp-
content/uploads/2018/07/gas.jpg?fit=700,467. 
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