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VÝZVA KEGA NA PROJEKTY SO ZAČIATKOM RIEŠENIA V ROKU 2018 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu KEGA na podávanie žiadostí o 
dotácie na nové projekty aplikovaného výskumu orientovaného na podporu pedagogických modelov 
výchovy a vzdelávania, nových technológií, foriem a metód v rámci školského systému i mimo 
vyučovania. 
V porovnaní s minulým rokom neprišlo vo výzve k nijakým zmenám pravidiel. 
Základné informácie o výzve: 
 

Zameranie: Pedagogické modely výchovy a vzdelávania v materských, základných 
a stredných školách; nové technológie, metódy a formy vo výchove 
a vzdelávaní; oblasť obsahovej integrácie a diverzifikácie 
vysokoškolského štúdia s orientáciou na prax; tvorba programov s 
obsahovým zameraním na umenie a kultúru; podpora rozvojovej 
problematiky v rámci systému štandardných vedeckovýskumných 
finančných stimulov (rozvoj aplikovaného výskumu v oblasti globálneho 
vzdelávania). Kompletný zoznam tematických oblastí nájdete tu. 

Dĺžka trvania: 1-3 roky (t.j. 2018, 2018-2019 alebo 2018-2020) 

Hlavný riešiteľ: ukončené min. VŠ vzdelanie 3. stupňa, vysokoškolský učiteľ alebo 
vedecký pracovník vykonávajúci prácu na ustanovený týždenný 
pracovný čas 

Členovia kolektívu: ukončené min. VŠ vzdelanie 2. stupňa 

Obmedzenia riešiteľov: Hlavný riešiteľ môže byť vedúcim max. 1 projektu KEGA. Riešiteľ môže 
byť riešiteľom najviac 2 projektov KEGA. 

Riešiteľská kapacita: Riešiteľ musí dbať, aby v súčte všetkých prebiehajúcich projektov 
neprekročil svoju riešiteľskú kapacitu – pri doktorandoch, výskumných 
a umeleckých pracovníkoch je to maximálne 2000 hodín, pri iných 
akademických pracovníkoch neodporúčame, aby kapacita prekročila 
1000 hodín. 

Bežné výdavky: 3320 – 26556 eur ročne 

Kapitálové výdavky: 1700 – 26556 eur ročne (ak nie sú plánované, uvádza sa 0) 

Nepriame náklady: Nepriame režijné náklady plánujte vo výške 15 % z bežných nákladov. 

Obmedzenia financií: Výška plánovaných odmien a odvodov (610, 620), nemôže prekročiť 
10 % z plánovaných prostriedkov na tovary a služby (630). 
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. 

 

Aktuálny číselník rozpočtovej klasifikácie používaný aj pri podávaní projektov KEGA nájdete tu. 
Žiadosť je nutné podať v elektronickom systéme e-Kega do 28.4.2017 do 14:00. Tlačená verzia 
žiadosti sa nezasiela, agentúre sa však zasiela vygenerované potvrdenie o elektronickom podaní 
žiadosti s podpisom zodpovedného riešiteľa a štatutára (vyplňte, prosím, v systéme meno prof. Ing. 
Anton Gatial, DrSc.). 
Vygenerované potvrdenie doneste na Projektové stredisko do 28.4.2017 do 14:00 a elektronickú 
verziu projektu zašlite na jana.zavacka@stuba.sk. Podpis prodekana a včasné doručenie agentúre 
zabezpečíme. Ak sa na projekte podieľa viacero inštitúcií, potvrdenie podpisuje štatutár každej 
z nich! 
Detailné pokyny k vypĺňaniu žiadosti o granty KEGA nájdete online na tejto stránke. 
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INTERREG CENTRAL – HARMONOGRAM NOVEJ VÝZVY 
 

Európska komisia zverejnila, že najbližšia výzva Interreg Central Europe bude otvorená 21.9.2017, 
pričom termín uzávierky sa stanoví neskôr. Bližšie informácie o výzve budú k dispozícii v júni 2017. 
Ako je u projektov Interreg zvykom, zameranie nie je na vedu, ale skôr na kooperáciu subjektov pri 
regionálnych problémoch a s ním súvisiacu tvorbu regionálnych kapacít. Prioritami sú: 

(1) zvyšovanie konkurencieschopnosti Strednej Európy prostredníctvom inovácií, 
(2) nízkouhlíkové stratégie v Strednej Európe, 
(3) prírodné a kultúrne zdroje umožňujúce udržateľný rast a 
(4) lepšie dopravné prepojenie regiónu. 

Inšpiráciu možno načerpať aj v zozname projektov, ktoré boli nedávno schválené v minulej výzve. 
Projekty mávajú rozpočet 1-5 miliónov eur a sú z 85 % financované z ERDF. Aktuálne informácie 
môžete sledovať na stránke Interreg Central Europe, kde je aj možnosť registrovať sa do newslettra. 

   

AKCIA RAKÚSKO-SLOVENSKO: NAJBLIŽŠIA UZÁVIERKA 
 

Najbližší termín na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie Rakúsko-Slovensko je 
15.5.2017. K tomuto termínu sa možno uchádzať o financovanie nasledujúcich aktivít: 

 podporu doktorátov pod dvojitým vedením, 

 podporu projektov doktorandov a postdoktorandov s cieľom vzájomnej spolupráce pri 
dosiahnutí vyššieho kariérneho stupňa, 

 podporu prednáškových cyklov vynikajúcich vedeckých pracovníkov. 
Podanie grantovej žiadosti možno odporučiť najmä mladým výskumníkom, ktorým Akcia môže 
financovať nadviazanie vedeckej spolupráce v Rakúsku, spoločné aktivity a výmenu skúseností medzi 
doktorandmi v SR a v Rakúsku, ako aj spoločné aktivity vedúce k habilitácii. 
Detailné informácie nájdete priamo na stránke Akcie. Priamy link na podávanie projektových žiadostí 
nájdete tu. 
  

ÚSMEV NA PONDELOK 

 
Prameň: http://www.generalcomics.com/funny-directory/30/3011/301109-funny-

cartoon.gif 

 EUROPEAN YOUNG 
RESEARCHERS AWARD 

2017 
 

Organizácia EuroScience 
vyhlasuje aj tento rok súťaž 
o najlepšieho mladého 
výskumníka v Európe. Zúčastniť 
sa jej môžu doktorandi, ktorí 
pôsobia v Európe, zaoberajú sa 
výskumom s jasne 
definovateľnou európskou 
dimenziou a výsledky výskumu 
sú dokázateľne vysokej kvality 
(publikácie, citácie, patenty, 
granty, ocenenia a pod.). Viac 
informácií a prihlášku nájdete na 
tejto stránke. Termín je do 
16.4.2017. 
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