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APVV VV 2021: USMERNENIE K ČERPANIU FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Agentúra na podporu výskumu a vývoja vydala usmernenie k čerpaniu finančných prostriedkov poskytnutých
projektom v rámci ostatnej verejnej výzvy 2021. Finančné prostriedky boli poskytnuté až po 1.8.2022, preto
ich riešiteľ môže čerpať do 31.03.2023 bez súhlasu APVV. Takto je možné použiť finančné prostriedky určené
na bežné výdavky s výnimkou bežných výdavkov určených na úhradu miezd, platov, služobných príjmov,
ostatných osobných vyrovnaní a odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru a nevyčerpaných do 31.12.2022.
Ročná správa sa následne bude podávať do 5.4.2023 a neminuté finančné prostriedky vracať do 11.4.2023.
Tento termín a pravidlá riešiteľom včas pripomenieme.
V prípade nejasností kontaktujte, prosím, Projektové stredisko FCHPT.

EIT OPEN DAY AUSTRIA & SLOVAKIA
Vo Viedni sa dňa 23.9.2022 (piatok) od 10:00 do 16:00 uskutoční podujatie EIT Open Day Austria & Slovakia.
Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je najväčším inovačným ekosystémom v Európe, ktorého
cieľom je posilniť schopnosť Európy inovovať. Tvorí súčasť programu Horizont Európa a podporuje rozvoj
dynamických európskych partnerstiev medzi poprednými univerzitami, výskumnými pracoviskami a
podnikmi. Na podujatí budú predstavené početné iniciatívy a programy EIT, priestor tiež dostanú úspešní
riešitelia, ktorí odprezentujú realizovane projekty.
Komunikačným jazykom je angličtina. Účasť je bezplatná, na podujatie sa však vyžaduje registrácia. Pre
účastníkov zo Slovenska budú bezplatne zabezpečené kyvadlové autobusy z Bratislavy do Viedne a späť.
Viac informácií nájdete priamo na stránke podujatia.

EIT FOOD AQUACULTURE INNOVATION INFORMATION WEBINAR
EIT Food North – West (UK, ÍRSKO, ISLAND) pozýva výskumníkov, pedagógov, veľké spoločnosti, malé
a stredné podniky, a tiež odborníkov z priemyslu na informačný webinár na tému Akvakultúra, s cieľom
preskúmať priority EIT Food v oblasti udržateľnej akvakultúry a podporiť predkladanie projektových návrhov
nadchádzajúcej výzvy v tomto odbore. Informačný webinár sa bude zaoberať priblížením poslania EIT Food
v oblasti akvakultúry a typmi priemyselných výziev, ktoré bude potrebné v nasledujúcom období riešiť. Počas
webinára bude možné diskutovať s partnermi úspešných projektov. Webinár sa uskutoční 9.9.2022 o 10:00.
Uzávierka prihlášok na toto podujatie je deň vopred. Účasť na webinári nie je spoplatnená. Registračný
formulár a viac informácií o udalosti nájdete na tomto linku.

ÚSMEV NA PONDELOK

Prameň: https://images.cartoonstock.com/previews/CX902614_preview.webp.
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