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APVV PP H-EUROPE 2021: PREDĹŽENIE UZÁVIERKY 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja oznámila, že uzávierka výzvy APVV PP H-EUROPE 2021 (viac info 
v Newslettri 29/2021) sa predlžuje do 15.10.2021.  
V rámci tejto grantovej výzvy možno refundovať náklady na prípravu nasledovných projektov: 

 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). 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: WORKSHOP K PRÍPRAVE ROZPOČTU 
 

Národná kancelária Horizontu organizuje v stredu 13.10.2021 interaktívny workshop k príprave 
rozpočtu projektov programu Horizont Európa. Na workshope budú predstavené základné rozpočtové 
položky a typy nákladov, s ktorými sa môžete pri príprave rozpočtov týchto projektov stretnúť. Cieľovou 
skupinou workshopu sú všetky subjekty plánujúce zúčastniť sa výziev typu RIA a IA.  
Viac informácií a možnosť prihlásiť sa (do 6.10.2021) nájdete na tomto linku. 
 

HORIZONT EURÓPA: 
INFORMAČNÝ WEBINÁR 

KU GRANTOM ERC 
 

Národná kancelária Horizontu organizuje 
v utorok 28.9.2021 v čase 9:30-11:45 online 
infodeň k téme nové granty Európskej 
výskumnej rady (ERC). 
Podujatie sa bude venovať: 

 príležitostiam pre vedcov a výskumné 
tímy, ktoré ponúka ERC v novom 
pracovnom programe pre rok 2022; 

 systému podpory pri príprave grantovej 
žiadosti; 

 novej iniciatíve ERC mentoring, 
dostupnej aj pre slovenských 
uchádzačov. 

 skúsenostiam a odporúčaniam držiteľov 
grantov a koordinátorky výziev z ERC 
Executive Agency. 

Program podujatia je dostupný tu. 
Prihlásiť sa možno do 27.9.2021 do 12:00 
(dnes) na tomto linku. 

 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

Prameň: https://i.pinimg.com/originals/28/17/3e/ 
28173ed44e8355495fb402a36f8aee12.jpg. 

mailto:martin.grancay@stuba.sk
mailto:jana.zavacka@stuba.sk
mailto:alzbeta.lapsanska@stuba.sk
mailto:jana.kubatova@stuba.sk
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/Projektove_stredisko/Newslettre_PS/NL2021/Newsletter_2021-29_JUL_26.pdf
https://www.apvv.sk/grantove-schemy/programy/pp-h-europe-2021.html
https://eraportal.sk/podujatia/interaktivny-workshop-k-priprave-rozpoctu-projektov-v-programe-horizont-europa/?portal=heu
https://eraportal.sk/wp-content/uploads/2021/09/ERC-infoden_sept2021.pdf
https://eraportal.sk/podujatia/nove-granty-europskej-vyskumnej-rady/?heu=1

