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APVV: NAJČASTEJŠIE CHYBY PRI ČERPANÍ PROSTRIEDKOV 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja zverejnila výročnú správu o činnosti za rok 2016 obsahujúcu 
prehľad aktivít agentúry a niekoľko zaujímavých štatistík o projektových výzvach v danom roku. 
APVV zároveň vydala zoznam najčastejších prípadov neoprávneného čerpania finančných 
prostriedkov: 
 

 úhrada platieb za konferenčné poplatky, letenky, atď. na nasledujúci rozpočtový rok bez 
vopred schválenej žiadosti; 

 úhrada platieb za licencie, prenájmy, energie, predplatné časopisov, atď. ktorých obdobie 
platnosti spadá aj do obdobia nasledujúceho rozpočtového roka bez vopred schválenej 
žiadosti; 

 čerpanie prostriedkov na zdravotné a sociálne poistenie nad rámec platnej legislatívy; 

 použitie prostriedkov na popularizačné, propagačné alebo vzdelávacie aktivity; 

 použitie prostriedkov na bežnú prevádzku inštitúcie; 

 nesprávne zaradenie výskumných pracovníkov do kategórie „ostatní“ (ostatní = obslužný, 
technický a administratívny personál); 

 zaradenie výdavkov súvisiacich s tuzemskými alebo zahraničnými pracovnými cestami členov 
riešiteľského kolektívu do položky Služby; 

 náklady na služby poskytované fyzickými osobami (nie členmi riešiteľského kolektívu) inou 
formou ako dohodou o vykonaní práce; 

 nesplnenie podmienky aktívnej účasti menovitého ČRK (osobná účasť na prezentovaní 
výstupov riešenia projektu) na zahraničnej vedeckej konferencii formou prezentácie alebo 
postra po zaplatení konferenčného poplatku; 

 úhrada mzdových a/alebo cestovných nákladov pre člena riešiteľského kolektívu pred 
súhlasným stanoviskom agentúry s jeho zaradením do riešiteľského kolektívu; 

 čerpanie prostriedkov z „nulovej“ (t. j. v projekte neschválenej) položky bez predošlého 
súhlasu agentúry; 

 použitie cestovných nákladov na pracovné cesty, ktoré nemajú priamy súvis s výskumnými 
činnosťami projektu (príprava iných, vyvolaných projektov; obhajoby záverečných prác; 
atď.); 

 použitie nákladov na vreckové a diaľničné nálepky/poplatky; 

 čerpanie finančných prostriedkov v položke nepriame náklady na iné, ako sú uvedené v 
Záväzných podmienkach. 
 

K uvedenému dodávame, že APVV považuje príspevky do sociálneho fondu (napriek tomu, že sú pre 
riešiteľov povinné) za neoprávnené výdavky, v nijakom prípade ich preto nezaraďujte do skupiny 
zdravotného a sociálneho poistenia. 
V prípade nejasností nás, prosím, kontaktujte. 

   

FP9: VÝCHODISKOVÁ POZÍCIA SR K 9. RÁMCOVÉMU PROGRAMU EÚ 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje východiskovú pozíciu Slovenska ku 
kreujúcemu sa 9. rámcovému programu Európskej únie, ktorý nahradí program Horizont 2020. 
Navrhovaná štruktúra pozostáva z dvanástich oblastí, ku ktorým ministerstvo sformulovalo niekoľko 
otázok. Dovoľujeme si požiadať všetkých úspešných aj neúspešných žiadateľov o projekty Horizont 
2020, ako aj ostatných záujemcov o zodpovedanie aspoň časti z týchto otázok a ich zaslanie Ing. Mgr. 
Márii Búciovej na maria_buciova@stuba.sk do 22.5.2017 (resp. po dohode). Východisková pozícia je 
dôležitým dokumentom, v ktorom týmto spôsobom môžeme mať zastúpené svoje záujmy a priority 
a následne ich presadzovať na európskom fóre. 
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PROGRAM CEEPUS 
 

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA) zverejnila nové číslo svojho bulletinu, v ktorom 
sa venuje Stredoeurópskemu výmennému programu pre univerzitné štúdiá (CEEPUS). Text obsahuje 
kompletný zoznam projektov CEEPUS na Slovensku (vrátane STU a FCHPT), ako aj termíny uzávierok 
žiadostí na štipendijné pobyty. 
Uzávierka na podávanie žiadostí o založenie nových alebo predĺženie činnosti existujúcich sietí na 
akademický rok 2018/2019 bude 15. januára 2018. 
Bulletin je dostupný na tejto stránke.  

   

INTERREG DANUBE – VYHLÁSENÁ 2. VÝZVA 
 

V newslettri 9 sme Vás informovali o blížiacom sa otvorení 2. výzvy programu Interreg Danube 
(Danube Transnational Programme). Výzva už bola vyhlásená, pričom jej uzávierku stanovili na 
6.6.2017. V porovnaní s predchádzajúcimi výzvami, resp. inými výzvami Interreg, neprišlo 
v programe k nijakým významným zmenám. 
Najvýznamnejšie skutočnosti o programe Interreg Danube: 

 ide o infraštruktúrne / procesné / školiace projekty, nie priamo výskumné; 

 maximálna dĺžka trvania projektu je 36 mesiacov; 

 projekt musí podať konzorcium pozostávajúce minimálne z 3 partnerov z 3 programových 
krajín; 

 financovanie prebieha formou refundácie; 

 financovať možno osobné náklady, administratívne náklady, cestovné náklady, externých 
expertov / služby a náklady na prístrojové vybavenie; 

 rozpočet na osobné náklady je neobmedzený, treba ich však vydokladovať; alternatívou (bez 
dokladovania) je obmedzenie osobných nákladov na 20 % ostatných priamych nákladov; 

 administratívne náklady sú pevne stanovené ako 15 % osobných nákladov bez nutnosti ich 
dokladovania. 

Viac informácií Vám rád poskytne Ing. Martin Grančay, PhD. z Projektového strediska FCHPT 
a nájdete ich priamo na stránke Interregu Danube. 

   

SEMINÁR O POKROČILÝCH 
MATERIÁLOCH 

 

V dňoch 26.6.-27.6.2017 sa v talianskom 
Terste bude konať seminár a tréning na 
charakterizáciu pokročilých materiálov 
vo veľkých výskumných infraštruktúrach, 
ktorý organizuje Central European 
Research Infrastructure Consortium 
(CERIC). Témami budú okrem 
pokročilých materiálov aj grantové 
možnosti v tejto oblasti a seminár 
o písaní projektov. Pre slovenských 
výskumníkov môže organizátor hradiť 
cestovné a ubytovacie náklady! 
Registrovať sa možno zdarma do 
31.5.2017. Viac informácií nájdete na 
tomto linku. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals 

/fd/81/61/fd8161fee2f48fb617408934fad8dbc3.jpg. 
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