
Základný popis aktivity  a cieľ aktivity Harmonogram aktivity

Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie
do 4.12.2017 do 12:00

Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie
apríl 2018

Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie
apríl 2018

Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie
do 5.12.2017

december 2017

Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie
február 2018

Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie
november 2017

Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie
december 2017

Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie
november 2017

Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie
november 2017

Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie
október 2017

Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie
august 2017 - zatiaľ nevyšla

Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie
september 2017 - zatiaľ nevyšla

Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie
december 2017

Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie
október 2017

Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie
október 2017

PPA

Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania 

zručností

Podpora na demonštračné aktivity a informačné akcie

OPKZP

Podpora výskumných a vývojových aktivít v podnikoch 

alebo v zoskupeniach podnikov

Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu 

a experimentálneho vývoja

OPĽZ

Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v 

oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie 

VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce

IROP

Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom 

integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti

OPVaI

Výzva - výskum v oblasti zdravotnícktva

Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP - MH 

SR

Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Modernizácia a ďalší rozvoj infraštruktúry a 

technologického zázemia výskumných inštitúcií mimo 

podnikateľského sektora v oblastiach špecializácie RIS3 

SK – mobilizácia excelentných výskumných tímov v 

oblastiach špecializácie RIS3 SK

Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných VaV 

centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach 

špecializácie RIS3 SK - podpora strategických 

priemyselných VaV centier v základných 4 oblastiach 

hospodárskej špecializácie RIS3 SK

VEGA

Výzva na financovanie projektov

MZ SR

Výzva - Podpora duševného zdravia

UK Granty

Výzva - doktorandi a mladý vedecký pracovníci

Plán projektového                                                                                                                                                                                                                                                                                       

oddelenia                                                                                                                                                                                                                                                                
Akademický rok 2017/2018                                              

Typ aktivity

APVV

Všeobecná výzva 2017

KEGA

Výzva na financovanie projektov



Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie
október 2017

Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie
júl - august 2017 - zatiaľ nevyšla

Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie
november 2017

Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie
do 10.11.2017

Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie
do 31.10.2017

Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie
od 23.9.2017 - ???

Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie

do 15.11.2017 do 17:00 (Brussels 

time)

Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie

do 15.11.2017 do 17:00 (Brussels 

time)

Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie

do 07.11.2017 do 17:00 (Brussels 

time)

Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie

do 07.11.2017 do 17:00 (Brussels 

time)

Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie

do 07.11.2017 do 17:00 (Brussels 

time)

Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie

do 07.11.2017 do 17:00 (Brussels 

time)

Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie

do 07.11.2017 do 17:00 (Brussels 

time)

Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie

do 07.11.2017 do 17:00 (Brussels 

time)

Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie
do 15.02.2018

Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie
do 30.08.2018

Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie
do 14.11.2017

Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie

do 16.1.2018

do 18.4.2018

do 18.9.2018

Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie

do 15.11.2017 do 17:00 (Brussels 

time)

Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie

do 24.10.2017 do 17:00 (Brussels 

time)

Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie

do 24.10.2017 do 17:00 (Brussels 

time)

Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie

do 12.10.2017 do 17:00 (Brussels 

time)

Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie

do 30.11.2017 do 17:00 (Brussels 

time)

HBP - Education Programme - Calls for Expression of 

Interest for HBP Workshops and HBP Schools for SGA2 - 

HBP Workshops 2018

HBP - Education Programme - Calls for Expression of 

Interest for HBP Workshops and HBP Schools for SGA2 - 

HBP Schools

ERC advanced grant

ERC synergy grant

ERC proof of concept grant

EU PRIZE FOR WOMEN INNOVATORS 2018

H2020-JTI-IMI2-2017-12-TWO-STAGE

Exploitation of IMI project results

Dedicated support to biotechnology SMEs closing the gap 

from lab to market

Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced 

materials or advanced manufacturing and processing 

technologies by SMEs

Accelerating market introduction of ICT solutions for 

Health, Well-Being and Ageing Well

Iné výzvy HORIZON 2020 DEDICATED SME 

INSTRUMENT 2016-2017

ERC starting grant

ERC consolidator grant

SBA

Výzva na prihlasovanie na medzinárodné alebo domáce 

podujatia v rámci komponentu 1 schémy na podporu 

startupov (2017-2020) iniciatívy STARTUP SHARKS

H2020

Twinnig

Era Chairs

Supporting innovative SMEs in the healthcare 

biotechnology sector

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok č. INTERREG V-A SK-CZ/2017/05 (výskumná 

výzva)

Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby 

trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

INTERREG PL-SK

Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva 

cezhraničného územia“

GRANTY EHP a Nórska

Bilaterálny fond pre rok 2016

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP - zníženie 

energetickej náročnosti verejných budov

INTERREG SK-CZ



Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie
jeseň 2017

Poradenstvo pri spracovaní projektov, tvorba rozpočtov, 

vybavenie príloh, administrácia projektov a ich odoslanie
22.10.2017

Oslovenie zodpovedných za projekt, riešenie merateľných 

ukazovateľov, zbieranie podkladov, finalizácia NMS a jej 

odoslanie

do 15.10.2017

Oslovenie zodpovedných za projekt, riešenie merateľných 

ukazovateľov, zbieranie podkladov, finalizácia NMS a jej 

odoslanie

do 15.10.2017

Oslovenie zodpovedných za projekt, riešenie merateľných 

ukazovateľov, zbieranie podkladov, finalizácia NMS a jej 

odoslanie

do 15.11.2017

Oslovenie zodpovedných za projekt, riešenie merateľných 

ukazovateľov, zbieranie podkladov, finalizácia NMS a jej 

odoslanie

do 15.11.2017

Oslovenie zodpovedných za projekt, riešenie merateľných 

ukazovateľov, zbieranie podkladov, finalizácia NMS a jej 

odoslanie

do 15.11.2017

Oslovenie zodpovedných za projekt, riešenie merateľných 

ukazovateľov, zbieranie podkladov, finalizácia NMS a jej 

odoslanie

do 15.11.2017

Oslovenie zodpovedných za projekt, riešenie merateľných 

ukazovateľov, zbieranie podkladov, finalizácia NMS a jej 

odoslanie

do 15.11.2017

Oslovenie zodpovedných za projekt, riešenie merateľných 

ukazovateľov, zbieranie podkladov, finalizácia NMS a jej 

odoslanie

do 15.12.2017

Oslovenie zodpovedných za projekt, riešenie merateľných 

ukazovateľov, zbieranie podkladov, finalizácia NMS a jej 

odoslanie

do 15.12.2017

Oslovenie zodpovedných za projekt, riešenie merateľných 

ukazovateľov, zbieranie podkladov, finalizácia NMS a jej 

odoslanie

do 15.12.2017

Oslovenie zodpovedných za projekt, riešenie merateľných 

ukazovateľov, zbieranie podkladov, finalizácia NMS a jej 

odoslanie

do 15.12.2017

Oslovenie zodpovedných za projekt, riešenie merateľných 

ukazovateľov, zbieranie podkladov, finalizácia NMS a jej 

odoslanie

do 15.12.2017

Oslovenie zodpovedných za projekt, riešenie merateľných 

ukazovateľov, zbieranie podkladov, finalizácia NMS a jej 

odoslanie

do 15.4.2018

Oslovenie zodpovedných za projekt, riešenie merateľných 

ukazovateľov, zbieranie podkladov, finalizácia NMS a jej 

odoslanie

do 15.4.2018

Oslovenie zodpovedných za projekt, riešenie merateľných 

ukazovateľov, zbieranie podkladov, finalizácia NMS a jej 

odoslanie

do 15.4.2018

Oslovenie zodpovedných za projekt, riešenie merateľných 

ukazovateľov, zbieranie podkladov, finalizácia NMS a jej 

odoslanie

do 15.4.2018

Oslovenie zodpovedných za projekt, riešenie merateľných 

ukazovateľov, zbieranie podkladov, finalizácia NMS a jej 

odoslanie

do 15.5.2018

Oslovenie zodpovedných za projekt, riešenie merateľných 

ukazovateľov, zbieranie podkladov, finalizácia NMS a jej 

odoslanie

do 15.5.2018

Oslovenie zodpovedných za projekt, riešenie merateľných 

ukazovateľov, zbieranie podkladov, finalizácia NMS a jej 

odoslanie

do 15.5.2018

Oslovenie zodpovedných za projekt, riešenie merateľných 

ukazovateľov, zbieranie podkladov, finalizácia NMS a jej 

odoslanie

do 15.5.2018

Oslovenie zodpovedných za projekt, riešenie merateľných 

ukazovateľov, zbieranie podkladov, finalizácia NMS a jej 

odoslanie

do 15.5.2018

Oslovenie zodpovedných za projekt, riešenie merateľných 

ukazovateľov, zbieranie podkladov, finalizácia NMS a jej 

odoslanie

do 15.7.2018

Hľadanie zaujímavých podujatí, výziev a zverejňovanie na 

webovej stránke CEVED
priebežne

Štúdium materiál ku grantovým programov a výzvam priebežne

priebežneAdministratívna činnosť

2. NMS RP

2. NMS BioMed

3. NMS RKM

Iné aktivity

Webová stránka

Štúdium materiálov

2. NMS - ESF IV VV

2. NMS 5.1/05

2. NMS ESF III

2. NMS - ESF IV KR

2. NMS ESF UTV

2. NMS KC

3. NMS - ESF II

5. NMS CEKR

3. NMS CEKR II

4. NMS Diagnostika

2. NMS MARKERY

2. NMS - ESF IV ZL

5. NMS 5.1/02

3. NMS CEPV II

4. NMS Cílie

2. NMS TOXLAB

3. NMS 5.1/03

2. NMS 5.1/04

HBP - Medical Informatics Platform

Call for Digital Innovation Hubs in EU13 Member States

Udržateľnosť projektov OPV a OPVaV

4. NMS CTM


