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NOVÁ VÝZVA VEGA 
PODÁVANIE DO 29.4.2016 DO 14:00 

 

Odbor vedy a techniky na vysokých školách 
zverejnil výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu 
na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v 
roku 2017. 
 

TERMÍNY: 

Podanie elektronickej žiadosti 
v systéme e-vega 

Piatok 
29.4.2016 

do 14:00 

Odovzdanie potvrdenia 
o podaní žiadosti na 
Projektové stredisko FCHPT 

Pondelok 
2.5.2016 
do 14:00 

 

Projektové stredisko následne zabezpečí 
podpis prodekana a zašle potvrdenia agentúre 
v súlade so štatútom VEGA.  
Projektovému stredisku tiež doručte 
kompletnú žiadosť VEGA vo formáte PDF na 
adresu magdalena.jurkyova@stuba.sk. 

 

Pravidlá projektov VEGA zostali v porovnaní 
s predchádzajúcimi výzvami nezmenené, tzn.: 

 orientácia projektu na základný výskum, 

 doba riešenia projektu 2-4 roky, 

 riešiteľ môže byť vedúcim iba 1 projektu, 

 vedúci musí mať VŠ vzdelanie 3. stupňa, 

 riešiteľ môže byť max. v 2 projektoch, 

 riešiteľ musí mať VŠ vzdelanie 2. stupňa, 

 max. počet riešiteľov v projekte je 20, 

 riešiteľská kapacita daného riešiteľa na 
všetkých prebiehajúcich projektoch 
nemôže prekročiť jeho kapacitu (spravidla 
max. 2000 hodín), 

 ročné bežné výdavky musia byť medzi 
3320 a 29875 eur, 

 ročné kapitálové výdavky musia byť medzi 
1660 a 16597 eur, 

 nepriame režijné náklady max. 15 %, 

 odmeny a odvody (položky 610 a 620) 
nesmú presahovať 10 % z tovarov 
a služieb (položka 630). 

 NOVÁ VÝZVA KEGA 
PODÁVANIE DO 29.4.2016 DO 14:00 

 

Odbor vedy a techniky na vysokých školách 
zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o 
dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom 
riešenia v roku 2017. 
 

TERMÍNY: 

Podanie elektronickej žiadosti 
v systéme Portál VŠ 

Piatok 
29.4.2016 

do 14:00 

Odovzdanie potvrdenia 
o podaní žiadosti na 
Projektové stredisko FCHPT 

Pondelok 
2.5.2016 
do 14:00 

 

Projektové stredisko následne zabezpečí podpis 
prodekana a zašle potvrdenia agentúre v súlade 
so štatútom KEGA.  
Projektovému stredisku tiež doručte kompletnú 
žiadosť KEGA vo formáte PDF na adresu 
magdalena.jurkyova@stuba.sk. 

 

Pravidlá projektov KEGA zostali v porovnaní 
s predchádzajúcimi výzvami nezmenené, tzn.: 

 aplikovaný výskum orientovaný na 
podporu pedagogických modelov výchovy 
a vzdelávania, nových technológií, foriem 
a metód v rámci školského systému i mimo 
vyučovania, 

 tematické oblasti sú dostupné tu, 

 projekty musia mať konkrétne plánované 
výstupy (knihy, CD, školenia, weby...), 

 doba riešenia projektu 1-3 roky, 

 riešiteľ môže byť vedúcim iba 1 projektu, 

 vedúci musí mať VŠ vzdelanie 3. stupňa, 

 riešiteľ môže byť max. v 2 projektoch, 

 riešiteľ musí mať VŠ vzdelanie 2. stupňa, 

 ročné bežné výdavky musia byť medzi 
3320 a 26556 eur, 

 ročné kapitálové výdavky musia byť medzi 
1700 a 26556 eur, 

 nepriame režijné náklady max. 15 %, 

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

https://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-dotaciu-na-nove-projekty-vega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2017/
https://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-dotaciu-na-nove-projekty-vega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2017/
http://evega.minedu.sk/e-vega/
https://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-dotaciu-na-nove-projekty-kega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2017-a-aktualne-informacie-o-podavani-rocnych-sprav-pokracujucich-projektov-a-zaverecnych-sprav-konciacich-projektov-kega-v-roku-2016/
https://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-dotaciu-na-nove-projekty-kega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2017-a-aktualne-informacie-o-podavani-rocnych-sprav-pokracujucich-projektov-a-zaverecnych-sprav-konciacich-projektov-kega-v-roku-2016/
https://www.portalvs.sk/sk/projekty
http://www.minedu.sk/data/att/7791.pdf
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ROZPOČTOVÁ KLASIFIKÁCIA PRE PROJEKTY VEGA A KEGA 
 

Aktuálny číselník rozpočtovej klasifikácie, ktorý sa používa aj pre prípravu rozpočtov projektov VEGA 
a KEGA, nájdete priamo na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky (od strany 6). 
V prípade akýchkoľvek otázok k podávaniu žiadostí o dotáciu VEGA alebo KEGA Vám Projektové 
stredisko FCHPT rado odpovie. 
   

VÝZVA OP VaI z 3.2.2016 – TELEFONICKÉ KONZULTÁCIE 
 

Výskumná agentúra zriadila telefonickú linku na konzultácie otázok týkajúcich sa podávania 
projektov v rámci výzvy na Podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach 
špecializácie RIS3 SK (OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01). Odpovede sú dostupné TU. 
Úradné hodiny danej telefonickej linky na čísle +421-2-69299357 resp. +421-2-69299383 sú 
pondelok, streda a piatok medzi 9:00 a 15:00. 
   

RE-INDUSTRIALIZATION OF THE EU 2016: 
KONFERENCIA A BROKERAGE V RÁMCI SLOVENSKÉHO PREDSEDNÍCTVA EÚ 

26-28.10.2016 
 

V rámci slovenského predsedníctva v Európskej únii v druhom polroku 2016 sa pripravuje 
medzinárodná predsednícka akcia Re-industrialization of the EU 2016, zameraná na 
nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné technológie a biotechnológie. STU má pri tejto 
príležitosti možnosť pripraviť stánok, poster alebo prezentáciu v rámci blokov, ktoré sú dostupné na 
tomto linku. Ak máte záujem, čo najskôr, prosím, skontaktujte Martina Grančaya z Projektového 
strediska FCHPT STU. V rámci uvedeného podujatia sa koná aj brokerage/matchmaking event pre 
Horizont 2020, na ktorý je po registrácii voľný vstup. 
Viac informácií o podujatí nájdete na jeho webstránke. 
 
   

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: http://pubs.acs.org/subscribe/archive/ci/31/i09/figures/FailedRxn.gif 

 BROŽÚRKA O H2020 
MARIE SKLODOWSKA-

CURIE 
 

Technologické centrum Akademie 
věd ČR vydalo aktualizovanú brožúru 
edície Vademecum H2020 – Akcia 
Marie Skłodowska-Curie v programe 
Horizont 2020. Brožúra umožňuje 
rýchlu orientáciu v piatich typoch 
akcií Marie Skłodowska-Curie, 
predstavuje základné princípy ich 
financovania, uvádza všeobecné 
informácie o pracovnoprávnych 
aspektoch spojených s ich 
realizáciou a tiež stručne zhŕňa 
otázky duševného vlastníctva. 
Informácie v brožúre vychádzajú z 
dokumentov EK platných k 1.1.2016. 
  

 

http://www.finance.gov.sk/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?categoryId=7861&documentId=5723
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/component/jdownloads/send/41-opvai-va-dp-2016-1-2-1-01/554-faq-k-vyzve-opvai-va-dp-2016-1-2-1-01
https://www.fchpt.stuba.sk/docs/Projektove_stredisko/REinEU2016_program_V10.pdf
https://www.fchpt.stuba.sk/docs/Projektove_stredisko/REinEU2016_program_V10.pdf
https://www.fchpt.stuba.sk/sk/vyskum/projektove-stredisko.html?page_id=3433
https://www.fchpt.stuba.sk/sk/vyskum/projektove-stredisko.html?page_id=3433
http://www.reineu2016.eu/
http://www.h2020.cz/files/svobodova/TCAV-Akce-Marie-Sklodowska-Curie-na-web-4-_1.pdf
http://www.h2020.cz/files/svobodova/TCAV-Akce-Marie-Sklodowska-Curie-na-web-4-_1.pdf

