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VŠEOBECNÁ VÝZVA APVV 2021 
 

APVV vyhlásila všeobecnú výzvu na rok 2021 s termínom uzávierky podávania projektov 11.11.2021 o 12:00. 
Výzva je dostupná na tejto webstránke. Projekt sa podáva elektronicky, v písomnej forme sa APVV doručuje 
časť VV-A4 podpísaná zodpovedným riešiteľom a časť VV-E, t.j. čestné vyhlásenie štatutára. 
Postup pri odovzdávaní projektov na FCHPT (platí aj pre projekty, kde je FCHPT iba spoluriešiteľ): 

1. Vyplniť interný fakultný projektový zámer dostupný na https://ps.portaluiam.sk (schvaľuje riaditeľ 

a prodekan) do 28.10.2021 do 12:00. 

2. Zaslať podanú elektronickú verziu projektu na jana.zavacka@stuba.sk do 8.11.2021 do 12:00. 

3. Priniesť na PS FCHPT zodpovedným riešiteľom podpísanú časť VV-A4. 

4. PS FCHPT zabezpečí podpis dekana/rektora a doručenie projektu APVV / hlavnému riešiteľovi. 

V prípade projektov, kde je FCHPT spoluriešiteľom (ak nie je so zodpovedným riešiteľom dohoda, že na APVV 
doručíme projekt my), časť VV-A4 nepotrebujeme. 
 

Typ projektu: Základný výskum, aplikovaný výskum, vývoj (nie ich kombinácia). 

Doba riešenia: Od 1.7.2022, maximálne 48 mesiacov. 

Suma financovania: Maximálne 250-tisíc eur / projekt. Univerzitám sa hradí 100 % nákladov. 

Zodpovedný riešiteľ: Tá istá fyzická osoba môže podať v danej výzve max. 1 projekt, pričom 
k stanovenému dňu začatia riešenia nemôže byť zodpovedným riešiteľom 
nijakých iných prebiehajúcich projektov VV APVV. Zodpovedný riešiteľ musí 
disponovať ID výskumníka, a to buď vo WoS, SCOPUS alebo ORCID a toto ID musí 
byť správne vyplnené v žiadosti (v časti VV-A4). 

Spoluriešiteľ: Slovenská právnická alebo slovenská fyzická osoba-podnikateľ, ktorá má platné 
osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. 

Riešiteľská kapacita: Min. 500 h / rok / zodpovedný riešiteľ.  
Min. 300 h / rok / riešiteľ. Max. 2000 h / rok / riešiteľ. 

Financovanie: Iba na bežné výdavky. Nepriame výdavky treba plánovať vo výške 20 %. Pri 
pracovných cestách nemožno financovať vreckové. Účasť na konferenciách musí 
byť vždy osobná s prezentáciou príspevku. Odpisy je možné naplánovať iba na 
prístroje s priamym súvisom s projektom, ktoré neboli zakúpené zo zdrojov 
APVV. Z grantu nemožno organizovať školenia, kurzy, semináre, vydávať 
učebnice, skriptá, časopisy, rekonštruovať priestory či kupovať nábytok. 
Detaily prípravy rozpočtu sú upravené v prílohe 3 výzvy. 
Pomôcku pri vytváraní rozpočtu vrátane častých chýb nájdete tu. 

 

 

HORIZONT EURÓPA: WEBINÁR 
O NÁSTROJOCH VEDECKEJ KOMUNIKÁCIE 

 

V rámci projektu Medzinárodného vyšehradského fondu 
spoluorganizuje Projektové stredisko FCHPT STU v 
Bratislave v spolupráci so zahraničnými partnermi v 
utorok 22.9.2021 o 10:00 webinár na tému „Horizont 
Európa: Stratégie a nástroje vedeckej komunikácie“. 
Hlavnými rečníkmi budú Jens Degett (EUSJA), Thomas 
Deane (Trinity College Dublin) a Lorenzo Barabani (META 
Group). 
Viac informácií o podujatí a možnosť prihlásiť sa nájdete 
tu. 
Zoznam v budúcnosti plánovaných seminárov v rámci 
tejto akcie nájdete na tomto linku. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 
Prameň: https://pbs.twimg.com/profile_images/ 

1359180208360751108/VenUGmme_400x400.jpg. 
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