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KONIEC ROKA: ČERPANIE Z APVV A Z ĎALŠÍCH PROJEKTOV 
 

V najbližších dňoch budú riešitelia projektov kontaktovaní ekonomickým útvarom s inštrukciami 
a dátumami súvisiacimi s dočerpaním finančných prostriedkov za rok 2016 za jednotlivé projekty. 
Keďže niektoré projekty majú stále vysoké zostatky, dovoľujeme si riešiteľov vyzvať na ich dočerpanie 
v súlade s plánom výdavkov schváleným príslušnou grantovou organizáciou. 
APVV všeobecné – Financie nie je možné medziročne presúvať, APVV princíp striktne uplatňuje. 
APVV bilaterálne – Financie nie je možné medziročne presúvať, APVV princíp striktne uplatňuje. 
VEGA – Financie je možné v spolupráci s ekonomickým útvarom medziročne presúvať, avšak presun 
vysokých súm sa neodporúča, nakoľko môže ovplyvniť veľkosť budúcoročného grantu. 
KEGA – Financie je možné v spolupráci s ekonomickým útvarom medziročne presúvať, avšak presun 
vysokých súm sa neodporúča, nakoľko môže ovplyvniť veľkosť budúcoročného grantu. 
Mladí – Keďže všetky projekty končia 31.12.2016, financie je potrebné dočerpať. 
Excelentné tímy – Financie pridelené na obdobie 2016/2017 nemusia byť vyčerpané do konca roka. 
Pokračujúce projekty schválené v roku 2015 dostanú finančné prostriedky na ďalší rok čoskoro. 
Ostatné projekty sú špecifické a riadia sa konkrétnymi podmienkami zmlúv. 
   

VEREJNÁ KONZULTÁCIA: PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE H2020 
 

Európska komisia spustila verejnú konzultáciu k priebežnému hodnoteniu grantového programu 
Horizont 2020. Má formu krátkeho dotazníka, ktorý môžete vyplniť online na tomto linku. Ide 
o výbornú možnosť poskytnúť Komisii spätnú väzbu a navrhnúť prípadné zmeny programu. 
   

KEGA: ROČNÉ SPRÁVY 
 

Do 15.11.2016 o 14:00 je nutné podať 
ročnú správu pre všetky nekončiace 
projekty KEGA v systéme VŠ Portál. 
Systém je pomerne jednoduchý, 
upozorňujeme však na tri pravidlá:  

 Odmeny a odvody môžu byť max. 10 % 
výdavkov na tovary a služby a nemôžu 
byť v prvom roku riešenia. 

 Odmeny, odvody a mzdy môžu byť max. 
20 % výdavkov na tovary a služby. 

 Pri nákladoch na cestovné (631 – 
631001, 631002), výdavkoch na tlač 
publikačných výstupov (637004) a 
nákladoch na prístrojové vybavenie 
(633002, 633003, 633004, 636002) sa 
jednotlivo pri týchto položkách nemôže 
presiahnuť 30 % z finančnej dotácie. 

Ročnou správou je možné aj meniť členov 
riešiteľského kolektívu. 
Správa sa podáva elektronicky a jej 
potvrdenie v písomnej forme. Potvrdenie 
nám na podpis a zaslanie do KEGA, 
prosím, doneste, najneskôr doobeda 
18.11.2016. PDF verziu kompletnej správy 
nám stačí zaslať na e-mail. 
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https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public-stakeholder-consultation-interim-evaluation-H2020
https://www.portalvs.sk/sk/projekty

