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NEWSLETTER PROJEKTOVÉHO STREDISKA
APVV – NAJČASTEJŠIE ROBENÉ CHYBY PRI FINANČNOM RIADENÍ PROJEKTU
Vzhľadom na novo vyhlásenú výzvu APVV, ako aj na blížiace sa uzávierky finančného roka, si
dovoľujeme riešiteľom ponúknuť zoznam najčastejších chýb pri finančnom riadení projektu
všeobecnej výzvy APVV:
Nesprávny postup

Správny postup

Privysoký počet hodín odpracovaných na základe
dohody o vykonaní práce.
Zamestnanec dostal mzdu/odmenu za obdobie pred
schválením jeho pridania do riešiteľského kolektívu.
Zamestnanec má trvalý pracovný pomer aj dohodu
o prácach vykonávaných mimo neho.
Zaradenie konferenčného poplatku do položky
služby.
Neuvedenie miesta konania služobnej cesty.

Maximálne 350 hodín na jedného zamestnanca
v jednom kalendárnom roku.
Mzdové náklady a náklady na poistenie sa vzťahujú
iba na schválených menovitých členov kolektívu.
Kombinácia oboch nie je možná!

Prečerpanie jednotlivých položiek.

Čerpanie položiek neplánovaných v žiadosti.
Odlišný rok vzniku nákladu a jeho zaúčtovania.
Z popisu položky nevyplýva priamy
s výskumnou časťou riešenia projektu.

súvis

Konferenčný poplatok patrí do položky cestovné
výdavky.
Miesto treba uviesť aj pri domácich služobných
cestách.
Na akékoľvek navýšenie mzdových prostriedkov
alebo navýšenie iných položiek o viac ako 5000 eur
je nutný súhlas APVV so zmenou rozpočtu.
Je nutný súhlas APVV so zmenou rozpočtu.
Vznik aj zaúčtovanie nákladu musí prebehnúť v tom
istom roku (ak APVV vopred neudelí výnimku.)
Každú potenciálne problematickú položku treba
dôkladne zdôvodniť (oprava klimatizácie, spotrebný
materiál a pod.).

FELLOWSHIPY V ŠPANIELSKU
Universitat Autónoma de Barcelona otvára nábor 24 skúsených výskumných pracovníkov v rôznych
oblastiach vedy (vrátane chémie, materiálov, matematiky či IT) na trojročné fellowshipy. Ide o súčasť
projektu Horizont 2020, pričom podmienky sú podobné ako vo výzvach Marie Sklodowska-Curie.
Žiadatelia musia mať titul PhD. a hlásia sa na konkrétne výskumné témy podľa zverejnených
výskumných zámerov. Hrubá mzda predstavuje ca 3000 eur mesačne. Žiadosti sa
podávajú elektronicky v anglickom jazyku do 9.12.2016. Viac informácií nájdete na tomto linku.

ÚSMEV NA PONDELOK

Prameň:
http://www.sciencecartoonsplus.com/gallery/chemistry/galchem2f.php.

OP VAI – USMERNENIE Č. 3
K VÝZVE DSV
Informujeme
potenciálnych
žiadateľov v rámci výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok na podporu
dlhodobého strategického výskumu
a vývoja v oblastiach špecializácie
RIS3 SK z hľadiska dostupných
vedeckých a výskumných kapacít SR s
kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03,
že bolo vydané usmerenie č. 3,
ktorým sa aktualizoval zoznam
projektových
merateľných
ukazovateľov.

