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RAKÚSKO / ČESKÁ REPUBLIKA / SRBSKÁ REPUBLIKA / SLOVENSKÁ REPUBLIKA / 

FRANCÚZSKÁ REPUBLIKA *  

 

MULTILATERÁLNA VEDECKOTECHNICKÁ SPOLUPRÁCA V DUNAJSKOM REGIÓNE 

VÝZVA NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ NA RIEŠENIE SPOLOČNÝCH PROJEKTOV V 

OBDOBÍ 2020-2021 

 

Dátum uzavretia výzvy: 20. september 2019 

Ciele výzvy 

 

 prispieť k vedeckému rozvoju vo vyššie uvedených krajinách prostredníctvom financovania 
mobility výskumných pracovníkov v rámci spoločných výskumných projektov; 

 prispieť k rozvoju výskumnej kapacity v danom regióne; 

 podporiť rozvoj cezhraničnej výskumnej spolupráce; 

 poskytnúť možnosť mladým vedeckým pracovníkom/pracovníčkam (v určitých prípadoch) z vyššie 
uvedených krajín spolupracovať v medzinárodnom prostredí a rozvíjať svoju vedeckú kariéru; 

 umožniť spoločnú účasť na európskych výskumných projektoch. 

 

Oblasti spolupráce 

Výzva je otvorená pre všetky vedné disciplíny a tematické oblasti, vrátane spoločenských a 

humanitných vied. 

 

Doba riešenia projektov  

Podpora na riešenie projektov sa udeľuje na obdobie max. 22 mesiacov, a to od marca 2020 do 

decembra 2021. 

 

Kto môže podať žiadosť? 

RAKÚSKO: Žiadosť môžu podať výskumní pracovníci na univerzitách, univerzitách aplikovaných vied 

a neuniverzitných výskumných organizáciách v oblasti základného výskumu. Minimálnou požiadavkou 

pre rakúskeho hlavného riešiteľa je stupeň PhD. / Dr. Minimálnou požiadavkou na členov riešiteľského 

kolektívu je magisterský titul alebo jeho ekvivalent. 

 

ČESKÁ REPUBLIKA: Výskumní pracovníci pracujúci vo výskumnej organizácii v súlade s článkom 

1.3 bod. ee) dokumentu pod názvom Rámec štátnej pomoci na výskum, vývoj a inovácie (2014 / C 

198/01). Oprávnené výskumné organizácie sú uvedené na tejto internetovej stránke: 

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzkumne-organizace. 

 

                                                           
* Upozorňujeme na osobitné podmienky účasti francúzskych výskumných pracovníkov. 
 

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzkumne-organizace
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SRBSKÁ REPUBLIKA: Výskumní pracovníci zo Srbska, ktorí sa zúčastňujú na tomto programe, by 

mali byť zamestnancami na plný úväzok na srbských univerzitách alebo výskumných ústavoch alebo 

inovačných organizáciách registrovaných v srbskom registri akreditovaných vedeckovýskumných 

organizácií v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Kritériá, ktoré musia byť splnené pre 

podanie žiadosti v rámci tohto programu, sú účasť srbských výskumných pracovníkov v národných 

vedeckých programoch a prebiehajúcich národných projektoch. 

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA: Každá slovenská právnická osoba alebo slovenská fyzická osoba - 

podnikateľ, ktorý je držiteľom platného osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa § 

26a ods. 11 alebo 12 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 

FRANCÚZSKO: Kritériá oprávnenosti uplatňované francúzskymi posudzovateľmi sú dostupné na 

internetovej stránke Campus France na tomto odkaze: https://www.campusfrance.org/fr/danub 

 

Ako mám podať žiadosť?  

Žiadatelia si musia nájsť výskumných partnerov sami. Žiadosti musia byť súčasne podané všetkým 

zodpovedným národným orgánom zúčastnených partnerov, ktoré poskytujú finančné 

prostriedky. Žiadosti, ktoré nebudú doručené všetkým zúčastneným partnerom, budú vyradené. 

Proces podávania žiadostí je vysoko konkurenčný, preto podanie žiadosti ešte nezaručí poskytnutie 

finančných prostriedkov. 

 

RAKÚSKO: kompletná žiadosť na riešenie výskumného projektu musí byť podaná v anglickom jazyku 

online na stránke https://oead.at/de/projekte/internationale-kooperationen/wissenschaftlich-

technische-zusammenarbeit/#ausschreibungstext-online-einreichung. Žiadosť musí obsahovať tieto 

dokumenty (vo formáte PDF): 

• Stručný odborný životopis všetkých členov rakúskeho riešiteľského kolektívu; 

• Zoznam relevantných publikácií za posledné 2 roky na rakúskej strane; 

• Opis projektu vrátane metodologickej časti (3 až 5 strán formátu A4) 

• Stručný opis partnerských organizácií; 

• Stručný opis projektových úloh VŠETKÝCH členov riešiteľského kolektívu (z Rakúska a z ostatných 

zúčastnených krajín); 

• Potenciál ďalšej spolupráce. 

 

ČESKÁ REPUBLIKA: 

Žiadosť musí obsahovať nasledujúce dokumenty: 

• Opis projektu vrátane metodologickej časti (3 až 5 strán formátu A4); 

• Stručný odborný životopis všetkých členov českého riešiteľského kolektívu; 

• Zoznam relevantných publikácií za posledné 2 roky; 

• Stručný opis partnerských organizácií; 

• Stručný opis projektových úloh VŠETKÝCH členov riešiteľského kolektívu; 

• Potenciál ďalšej spolupráce; 

• Povinné prílohy uvedené nižšie.  

 

Žiadosti s rovnakým obsahom a tematickými aspektmi nebudú prijaté v prípade, že už boli podané a 

podporené v rámci bilaterálnej alebo multilaterálnej spolupráce. 

 

Žiadosti na riešenie spoločného výskumného projektu na českej strane sa vypĺňajú a podávajú v 
anglickom jazyku prostredníctvom formulárov, ktoré sú k dispozícii na http://www.msmt.cz/vyzkum-a-
vyvoj-2/podunajska-spoluprace (pod odkazom Výzva). Kompletné žiadosti na poskytnutie podpory na 
riešenie projektov spolu s prílohami v elektronickej podobe musia byť zaslané prostredníctvom 
elektronickej dátovej schránky s adresou vidaawt. V správe elektronickej dátovej schránky musí byť 
zreteľne viditeľná poznámka „Výzva Danube - NEOTVÍRAT “. Do stĺpca K rukám vpíšte „Oddělení 33“. 
 

https://oead.at/de/projekte/internationale-kooperationen/wissenschaftlich-technische-zusammenarbeit/#ausschreibungstext-online-einreichung
https://oead.at/de/projekte/internationale-kooperationen/wissenschaftlich-technische-zusammenarbeit/#ausschreibungstext-online-einreichung
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/podunajska-spoluprace
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/podunajska-spoluprace
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Žiadosti na riešenie spoločného výskumného projektu na českej strane musia mať len jedného 
zodpovedného riešiteľa, a to aj v prípade, že na jeho riešení sa budú podieľať viaceré spoluriešiteľské 
organizácie. Ak riešenie spoločného výskumného projektu na českej strane zahŕňa viac 
spoluriešiteľských organizácií (tj. ak okrem organizácie uvedenej v návrhu projektu ako „príjemca“ sa 
zúčastňuje aj iná organizácia označovaná ako „ďalší účastníci“), musí byť vyplnená Časť 7 žiadosti 
pod názvom „Finančný plán“ samostatne pre všetky spoluriešiteľské organizácie. Výsledný "Rozpočet 
projektu" je potom súčtom "finančných plánov" jednotlivých účastníkov projektu. 
 

Ako “Povinná príloha” žiadosti musia byť priložené nasledujúce dokumenty: 

1. Súhlas so spracovaním osobných údajov 
Formulár súhlasu so spracovaním osobných údajov je k dispozícii na stiahnutie na 
internetovej stránke http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/podunajska-spoluprace (pod 
odkazom Výzva). 
Súhlas so spracovaním osobných údajov sa vyžaduje od osoby uvedenej v návrhu 
spoločného výskumného projektu ako „zodpovedný riešiteľ“. Ak má český riešiteľský kolektív 
viac členov, vyžaduje sa súhlas so spracovaním osobných údajov všetkých členov českého 
riešiteľského kolektívu uvedených v návrhu projektu v časti „členovia riešiteľského kolektívu“, 
resp. „členovia výskumného tímu“. Podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov musí 
byť priložený k žiadosti v elektronickej forme. 

 
2. Formulár – The Guideline of good practices 

Podpísaný formulár (štatutárnym zástupcom/osobou splnomocnenou štatutárnym orgánom 
organizácie) musí byť priložený k žiadosti elektronicky vo formáte pdf. Formulár je k dispozícii 
na internetovej stránke http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/podunajska-spoluprace  (pod 
odkazom Výzva). 
 

Ako “Ďalšie prílohy" možno k žiadosti priložiť dokumenty súvisiace s riešením navrhovaného 

spoločného výskumného projektu (tabuľky, grafy, schémy atď.). 

 

SRBSKÁ REPUBLIKA: kompletná žiadosť na riešenie výskumného projektu musí byť podaná v 

anglickom a srbskom jazyku online prostredníctvom internetovej stránky: 

http://www.mpn.gov.rs/nauka/naucna-i-tehnoloska-saradnja-u-dunavskom-regionu/.  

 

 Opis projektu vrátane cieľov a metodologickej časti (3 až 5 strán formátu A4); 

 Stručný odborný životopis všetkých členov srbského riešiteľského kolektívu; 

 Zoznam relevantných publikácií za posledné 2 roky; 

 Stručný opis partnerskej organizácie; 

 Stručný opis projektových úloh VŠETKÝCH členov riešiteľského kolektívu; 

 Očakávané výsledky projektu a potenciál pre ďalšiu spoluprácu. 
 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA: kompletná žiadosť na riešenie projektu v oblasti výskumu a vývoja musí 

byť podaná v slovenskom a anglickom jazyku online na stránke www.apvv.sk a v listinnej forme do 

termínu uzavretia výzvy. Žiadosť musí obsahovať tieto informácie: 

 Stručné odborné informácie o slovenskom zodpovednom riešiteľovi a ďalších členoch 
riešiteľského kolektívu; 

 Zoznam relevantných publikácií alebo dôležitých výsledkov výskumu slovenského 
zodpovedného riešiteľa za posledných 5 rokov; 

 Opis projektu vrátane metodologickej časti (3 až 5 strán formátu A4); 

 Stručný opis partnerských organizácií; 

 Stručný opis projektových úloh VŠETKÝCH členov riešiteľského kolektívu; 

 Potenciál ďalšej spolupráce. 
 

FRANCÚZSKO: žiadosť musí byť podaná online prostredníctvom stránky: 

https://www.campusfrance.org/fr/phc-candidater. 

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/podunajska-spoluprace
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/podunajska-spoluprace
http://www.mpn.gov.rs/nauka/naucna-i-tehnoloska-saradnja-u-dunavskom-regionu/
http://www.apvv.sk/
https://www.campusfrance.org/fr/phc-candidater
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O podporu akých aktivít môžem požiadať? 

 

Cieľom tejto výzvy je podporiť mobilitu výskumných pracovníkov medzi zúčastnenými krajinami za 

účelom riešenia spoločných výskumných projektov. V tejto súvislosti budú finančné prostriedky 

poskytnuté na pobyty a výmeny vedeckých pracovníkov podieľajúcich sa na spoločnom výskume. 

 

Vysielajúci štát bude hradiť cestovné náklady, ako aj náklady na ubytovanie a poistenie svojich 

výskumných pracovníkov. 

 

V Rakúsku sa v odôvodnených prípadoch môže na materiál, resp. iné náklady poskytnúť 2 000 EUR 

na 1 projekt. 

V Slovenskej republike môžu byť plánované ďalšie náklady spojené s riešením projektu vo výške 

minimálne 100 EUR, a zároveň nesmú prekročiť 20 % z celkových nákladov na riešenie projektu 

poskytnutých od agentúry v jednotlivých rozpočtových rokoch.  

 

Spôsob financovania* 

 

Finančné prostriedky sa budú poskytovať maximálne na dva roky pre projekty spoločného 

výskumu, ktoré spoločne vypracujú a skompletizujú výskumní pracovníci z minimálne 3 

zúčastnených krajín. 

 

Finančné prostriedky sa budú poskytovať len na činnosti v rozsahu týchto usmernení. 

 

RAKÚSKO:  
 

Počet zúčastnených krajín Maximálne finančné prostriedky poskytnuté na riešenie 
jedného projektu 

3 11 000 EUR 

4 
13 500 EUR 

5 
16 000 EUR 

 

Oprávnené náklady: 

 Cestovné náklady: Cestovné náklady (ekonomická trieda) sa uhrádzajú rakúskym výskumným 

pracovníkom, ktorí cestujú do vyššie uvedenej krajiny na základe predložených faktúr. Pre cesty 

do siedmych hodín sa použije autobus a vlak. 

 Výdavky na ubytovanie: 1) doktorandi: 100 EUR na jeden pracovný deň pre rakúskych 

doktorandov, ktorí cestujú do vyššie uvedenej krajiny na dobu až 12 dní alebo 1 250 EUR 

mesačne na obdobia dlhšie ako 12 dní až do 3 mesiacov maximálne. 2) výskumní pracovníci: 100 

EUR na jeden pracovný deň pre rakúskych výskumných pracovníkov, ktorí cestujú do vyššie 

uvedenej krajiny až do 14 dní, alebo 1 400 EUR mesačne na obdobia dlhšie ako 14 dní a najviac 

3 mesiace. 

 Materiálové náklady súvisiace s riešením projektu: max. 2 000 EUR na riešenie jedného projektu v 

rámci poskytnutého maximálneho rozpočtu na základe predložených faktúr. 

 

 

 

                                                           
* Upozorňujeme na osobitné podmienky účasti francúzskych výskumných pracovníkov. 
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ČESKÁ REPUBLIKA: 

 

Počet zúčastnených krajín Maximálne finančné prostriedky poskytnuté na riešenie 
jedného projektu 

3 
250 000 Kč (125 000 Kč ročne) 

4 
300 000 Kč (150 000 Kč ročne) 

5 
350 000 Kč (175 000 Kč ročne) 

 

Finančné prostriedky možno vypočítať nasledovne: 

 Cestovné náklady: 7 000 Kč - za cestu pre českých výskumných pracovníkov, ktorí cestujú do 

uvedenej krajiny (paušálna suma). 

 Výdavky na ubytovanie: Podľa pravidiel Ministerstva financií ČR. Môžu sa meniť každý rok. Pre 

rok 2019: Rakúsko do 130 EUR. - Srbsko do 100 EUR. - Slovensko do 100 EUR. - Francúzsko do 

150 EUR na deň pre českých výskumných pracovníkov cestujúcich do vyššie uvedených krajín do 

14 dní ALEBO 30 000 Kč na mesiac pri dlhodobých pobytoch v rozmedzí 15 dní a maximálne do 

3 mesiacov. 

 

SRBSKÁ REPUBLIKA: 
 

Počet zúčastnených krajín Maximálne finančné prostriedky poskytnuté na riešenie 
jedného projektu 

3 7 000 EUR (3 500 EUR ročne) 

4 
8 500 EUR (4 250 EUR ročne) 

5 
9 000 EUR (4 500 EUR ročne) 

 

Finančné prostriedky možno vypočítať nasledovne: 

 Cestovné náklady vrátane nákladov na zdravotné poistenie budú uhradené srbským výskumným 

pracovníkom, ktorí cestujú do vyššie uvedenej krajiny na základe predložených faktúr: maximálne 

400 EUR na jednu cestu 

 Výdavky na ubytovanie: 100, - EUR na deň pre srbských výskumných pracovníkov, ktorí cestujú 

do vyššie uvedenej krajiny až na 14 dní, alebo 1 400 EUR mesačne pri dlhodobých pobytoch v 

trvaní 15 dní a maximálne 3 mesiace. 

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA: 
 

Počet zúčastnených krajín Maximálne finančné prostriedky poskytnuté na riešenie 
jedného projektu 

3 10 000 EUR (5 000 EUR ročne) 

4 12 500 EUR (6 250 EUR ročne) 

5 15 000 EUR  (7 500 EUR ročne) 

 

Finančné prostriedky možno vypočítať nasledovne: 

 Cestovné výdavky slovenských výskumných pracovníkov, ktorí cestujú v rámci riešenia projektu 

na území Slovenska a zúčastnených partnerských krajín. 

 Výdavky na ubytovanie: pre slovenských výskumných pracovníkov, ktorí cestujú v rámci územia 

Slovenska a zúčastnených partnerských krajín, ktoré sú preukázateľne priamo spojené s riešením 

projektu. 
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 Diéty pre slovenských výskumných pracovníkov. 

 Preukázateľné potrebné vedľajšie náklady pre slovenských výskumných pracovníkov (víza, 

konferenčné poplatky, cestovné poistenie v zahraničí, mýto/ diaľničné poplatky a parkovacie 

poplatky preukázateľne súvisiace s pracovnou cestou hradenou v rámci riešenia projektu, povinné 

a odporúčané očkovanie atď.). 

 Ďalšie náklady: minimálne 100 EUR a maximálne 20% z celkových nákladov na riešenie projektu 

poskytnutých zo strany APVV v každom rozpočtovom roku (materiál, služby). 

 

Viac podrobností o slovenských národných pravidlách nájdete v Úplnom znení verejnej výzvy a v jej 

prílohách. 

 

FRANCÚZSKO: 

 

Počet zúčastnených krajín Maximálne finančné prostriedky poskytnuté na riešenie 
jedného projektu 

3 10 000 EUR (5 000 EUR ročne) 

4 
12 500 EUR (6 250 EUR ročne) 

5 
15 000 EUR (7 500 EUR ročne) 

 

Finančné prostriedky budú poskytnuté nasledovne: 

 Cestovné náklady sa uhradia francúzskym výskumným pracovníkom, ktorí cestujú do vyššie 
uvedenej krajiny na základe predložených faktúr: maximálne 500 EUR na cestu. 

 Náklady na ubytovanie a stravu: 110 EUR- paušálna sadzba na osobu a deň pre francúzskych 
výskumných pracovníkov, ktorí cestujú do vyššie uvedenej krajiny. 

 

Keďže Francúzsko sa tejto výzvy zúčastňuje prvýkrát, francúzski odborníci vyberú len 2 až 3 najlepšie 

hodnotené projekty, ktoré budú oprávnené na poskytnutie podpory na ich riešenie. Ďalšie projekty 

schválené výberovou komisiou môžu zahŕňať francúzskych partnerov; francúzski výskumní pracovníci 

však budú musieť znášať účasť na svoje vlastné náklady. 

 

Ako sa hodnotia žiadosti? 

 

Po nižšie uvedenom dátume uzavretia výzvy sa žiadosti predkladajú uznávaným národným 

odborníkom v rôznych oblastiach výskumu, podľa zamerania podaných návrhov. Títo odborníci 

posúdia každý návrh na základe nasledujúcich kritérií: 

 

 Vedecká hodnota podávaného výskumného zámeru (0-25 bodov) 

 Realizovateľnosť spoločného výskumného plánu a adekvátnosť použitých vedeckých metód (0-15 
bodov) 

 Kompetencia, odbornosť a komplementárnosť zapojených vedcov/riešiteľského kolektívu (0 – 20 
bodov) 

 Očakávaná pridaná hodnota multilaterálnej výskumnej spolupráce (0-15 bodov) 

 Potenciál pred ďalšiu alebo budúcu európsku a medzinárodnu spolupráce (0 – 15 bodov) 

 Účasť mladých výskumných pracovníkov/doktorandov (5 bodov/10 bodov za SK) a pracovníčok (5 
bodov/0 bodov za SK)  
 

Z právnych dôvodov v rámci slovenskej Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) sa 

v poslednej kategórii hodnotí len účasť mladých vedeckých pracovníkov/doktorandov. 

 

Maximálny počet bodov, ktoré možno dosiahnuť, je 100 bodov. 
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Po ukončení národného hodnotenia sa uskutočnia rokovania implementačných agentúr / ministerstiev, 

na ktorých bude na základe výsledkov z národných hodnotení dohodnutý spoločný zoznam projektov 

schválených na financovanie. Výber projektov uskutočnia financujúce agentúry a ministerstvá 

zúčastnených krajín. Predpokladaný termín vyhlásenia výsledkov hodnotenia je február 2020. 

 

Podávanie správ a publikácie 

 

Podávanie vedeckých a finančných správ o projekte je povinné. 

 

 Všetci partneri projektu musia predložiť záverečnú odbornú a finančnú správu v anglickom jazyku 

(pre slovenských partnerov len v slovenskom jazyku) svojim národným implementačným 

agentúram/ministerstvám najneskôr 30 dní po ukončení projektu. 

 V správe musia byť uvedené výsledky projektov v porovnaní s cieľmi a zámermi návrhu. 

 V spoločných publikáciách výskumných pracovníkov sa musí uvádzať informácia o poskytnutí 

podpory na riešenie projektu zo strany príslušných agentúr/ministerstiev, ktoré podporu poskytli. 

 

Okrem toho v Rakúsku: Podmienkou pre ďalšie poskytnutie podpory je predloženie krátkej 
správy o priebehu projektu, a to po jednom roku prostredníctvom online nástroja OeAD GmbH. 
Okrem toho v Slovenskej republike: Podmienkou pre ďalšie poskytnutie podpory je predloženie 
ročnej správy o priebehu projektu Agentúre na podporu výskumu a vývoja. 
Okrem toho vo Francúzsku: Podmienkou pre ďalšie poskytnutie podpory je predloženie 

odbornej a finančnej správy o priebehu projektu po roku francúzskym veľvyslanectvám (pozri 

kontakty nižšie). 

 

Duševné vlastníctvo 

Výskumní pracovníci z každej krajiny musia prijať primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany a 

zdieľania duševného vlastníctva, ktoré by mohlo vyplynúť zo spoločných projektov. 

 

Dátum uzávierky podávania žiadostí 

  

Žiadosti musia byť podané do 20. septembra 2019. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú 

posudzované na účely poskytnutia podpory na riešenie. 

 

Upozorňujeme, že implementačné agentúry/ministerstvá nebudú zodpovedať za žiadosti, ktoré 

nebudú doručené v termíne. Zodpovední riešitelia musia zabezpečiť, aby ich výskumní partneri podali 

žiadosti v stanovenom termíne. 
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Ďalšie informácie 

Pre Rakúsko  Pre Českú republiku 

OeAD-GmbH (Rakúska agentúra pre 

medzinárodnú spoluprácu vo vzdelávaní a 

výskume) 

 

Michael Glatzl-Poss 

Ebendorferstraße 7 

A-1010 Vienna 

Tel.: +43 (0)1/ 53408-472 

E-mail: wtz@oead.at  

Ministerstvo školstva, mládeže a športu 

Riadenie oddelenia medzinárodných programov na 

podporu výskumu a vývoja 

 

Luděk Kos 

Karmelitská 529/5  

118 12 PRAHA 1 

Tel.: +420 234 812 299 

E-mail: ludek.kos@msmt.cz 

 

Pre Srbskú republiku  Pre Slovenskú republiku 

Ministerstvo školstva, vedy a technického rozvoja 

 

Snežana Omić 

22-26, Nemanjina St. 

11 000 Belgrade 

Tel.: +381 11 3616 589 

E-mail: snezana.omic@mpn.gov.rs 

APVV (Agentúra na podporu výskumu a vývoja) 

Oddelenie medzinárodnej spolupráce a štátnej 

pomoci 

 

JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD. et PhD.  

Mýtna 23, P.O.BOX 839 04 

839 04 Bratislava 

Tel.: +421 2 5720  4538 

E-mail: anna.durfina@apvv.sk    

 

Pre Francúzsku republiku 

Francúzske veľvyslanectvo v Rakúsku 

Pani Olivia Le Boulch 

Atašé pre vedecké a vysokoškolské vzdelávanie 

Tel .: +43 1 90 90 89 91 30 

E-mail: olivia.le-boulch@diplomatie.gouv.fr 

Francúzske veľvyslanectvo v Českej republike 

Pán Mathieu Wellhoff 

Atašé pre vedecké a vysokoškolské vzdelávanie 

Štěpánská 35, 111 21 Praha 1 

Tel .: +420 221 401 024 

Email: Mathieu.Wellhoff@ifp.cz 

Francúzske veľvyslanectvo v Srbsku 

Pán Bertrand Millet 

Spolupráca atašé 

Zmaj Jovina 11, 11000 Belehrad - Serbie 

Tel .: + 381 11 302 36 39 

E-mail: bertrand.millet@diplomatie.gouv.fr 

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku 

François-Xavier Mortreuil 

Atašé pre vedecké a vysokoškolské vzdelávanie 

Hlavné Námestie 7 - 812 83 Bratislava 

Tel .: +421 (0) 259 347 750 

Email: Francois-xavier.mortreuil@diplomatie.gouv.fr 

Agentúra Campus France 

Gescia PHC 

28 rue de la Grange-aux-Belles, 75010 PARÍŽ 

E-mail : extranet@campusfrance.org 

 

mailto:wtz@oead.at
mailto:snezana.omic@mpn.gov.rs
mailto:anna.durfina@apvv.sk

