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PRIPOMIENKA ROČNÝCH A ZÁVEREČNÝCH SPRÁV APVV A VEGA
APVV všeobecná výzva a bilaterálne projekty: Pripomíname riešiteľom pokračujúcich a končiacich
projektov, že termín na podávanie ročných a záverečných správ je do 31.1.2022.
Správu je potrebné podať cez portál APVV, pričom v písomnej verzii sa odovzdáva iba formulár RS2/ZS2,
podpísaný zodpovedným riešiteľom projektu. Podpis vedúcej ekonomického oddelenia (Ing. Zuzana
Michalíková) a štatutára (Dr. h. c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík) zabezpečíme. Prosíme
o doručenie správ do 26.1.2022 na Projektové stredisko FCHPT. Elektronickú verziu formulárov zašlite na
jana.zavacka@stuba.sk. Odoslanie správ na APVV zabezpečíme. Prosíme, oznámte nám aj meno Vášho
projektového manažéra na APVV.
VEGA: Pripomíname riešiteľom pokračujúcich a končiacich projektov, že termín na podávanie finančných
(ročných) a záverečných správ je v systéme e-VEGA 31.1.2022 do 14:00.
Finančné správy sa podávajú elektronicky vyplnením formulára čerpania dotácie VEGA. Písomná forma
finančnej správy sa na ministerstvo nezasiela, stačí ju uložiť v on-line systéme. Z dôvodu prehľadu splnenia
povinnosti podania správ, prosíme o zaslanie správy v elektronickej podobe (ideálne PDF) na
jana.zavacka@stuba.sk do uvedeného termínu.
Záverečné správy VEGA sa podávajú elektronicky. V tlačenej verzii sa odovzdáva iba vygenerované
jednostranové potvrdenie o podaní záverečnej správy, podpísané vedúcim projektu. Podpis prodekana
(prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.) a doručenie na ministerstvo zabezpečíme. Elektronickú verziu celej správy
zašlite na jana.zavacka@stuba.sk do uvedeného termínu.

INFORMAČNÝ DEŇ V4 K VÝSKUMU V OBLASTI VODÍKA
Dňa 8.2.2022 sa uskutoční online podujatie Information event on hydrogen with and for Visegrad Four
countries: Searching for synergies. Program podujatia nájdete tu.
Cieľom podujatia je predstaviť európske iniciatívy, programy a možnosti spolupráce záujemcom z krajín V4,
či už z verejného, výskumného alebo priemyselného sektora. Stručne sa predstaví aj najnovší vývoj a
iniciatívy v oblasti vodíka v krajinách V4. Registrácia je otvorená do 7.2.2022 a zaregistrovať sa môžete
pomocou tohto registračného formulára.

ERC 2022
Európska rada pre výskum (ERC)
poskytuje finančnú podporu viac ako 2,4
mld. EUR na financovanie grantov pre
približne
1100 vynikajúcich vedcov a
akademických pracovníkov s uznávanými
výsledkami vo výskume v rámci EÚ a
pridružených krajinách v rámci programu
Horizont
Európa.
Oprávnenými
žiadateľmi sú výskumní pracovníci
akejkoľvek národnosti a akejkoľvek
vedeckej oblasti, ak pracujú v Európe
alebo sú ochotní presťahovať sa z iných
častí sveta. Deadline podania žiadostí pre
získanie Consolidor grant je 17.3.2022
a pre Advanced grant 28.4.2022.
Bližšie informácie je možné získať na
stránke https://erc.europa.eu/news/erc2022-work-programme
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