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NOVÁ VÝZVA VEGA 
 

Odbor vedy a techniky na vysokých školách 
zverejnil výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu 
na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v 
roku 2019. 
 

TERMÍNY: 

Podanie elektronickej žiadosti 
v systéme e-vega 

Piatok 
27.4.2018 

do 14:00 

Odovzdanie potvrdenia 
o podaní žiadosti na 
Projektové stredisko FCHPT 

Utorok 
2.5.2018 
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 jana.zavacka@stuba.sk. 

 

Pravidlá projektov VEGA zostali v porovnaní 
s minuloročnou výzvou 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,  resp. 0 eur, 

 nepriame režijné náklady max. 15 %, 

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

 pri vstupnom hodnotení projektov sa 
neberie do úvahy publikačná činnosť 
zástupcu vedúceho riešiteľa, výlučne 
publikačná činnosť hlavného riešiteľa. 
Kompletné nové kritériá vstupného 
hodnotenia projektov podľa jednotlivých 
komisií nájdete tu. 

 NOVÁ VÝZVA KEGA 
 

Odbor vedy a techniky na vysokých školách 
zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o 
dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom 
riešenia v roku 2019. 
 

TERMÍNY: 

Podanie elektronickej žiadosti 
v systéme Portál VŠ 

Piatok 
27.4.2018 

do 14:00 

Odovzdanie potvrdenia 
o podaní žiadosti na 
Projektové stredisko FCHPT 

Utorok 
2.5.2018 
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 jana.zavacka@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, resp. 0 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. 
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NOVÉ VÝZVY SLOVAKAID 
 

SlovakAid venujúci sa oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky otvoril v rámci svojich troch 
programov niekoľko výziev na podávanie nových projektov, u všetkých s dátumom uzávierky 16.4.2018. Ide 
o výzvy: 

 Program rozvojových intervencií: Afganistan – podpora stredného a vyššieho odborného vzdelávania, 
potravinová bezpečnosť, zdravotná starostlivosť (trvanie 25 mes., max. 200-tisíc eur). 

 Program rozvojových intervencií: Keňa – podpora vzdelávania a praktických zručností, podpora 
podnikania, podpora zdravotníctva (trvanie 25 mes., max. 250-tisíc eur). 

 Program rozvojových intervencií: Moldavsko – podpora dobrej správy vecí verejných, podpora 
vodného a odpadového hospodárstva (trvanie 25 mes., max. 200-tisíc eur). 

 Program odovzdávania skúseností: Bielorusko, Gruzínsko, Ukrajina – podpora dobrej správy vecí 
verejných, podpora vodného a odpadového hospodárstva, energetická bezpečnosť, podpora 
podnikania (trvanie 25 mes., max. 100-tisíc eur). 

 Program odovzdávania skúseností: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo – podpora dobrej správy 
vecí verejných, podpora vodného a odpadového hospodárstva, energetická bezpečnosť, podpora 
podnikania (trvanie 25 mes., max. 100-tisíc eur). 

 Program podnikateľských partnerstiev – podpora podnikateľských partnerstiev v oblastiach 
energetika, IT, voda, životné prostredie a poľnohospodárstvo v jednom z vyššie uvedených štátov. 
Financuje sa účasť na veľtrhoch, seminároch a pod. (trvanie 12 mes., max. 50-tisíc eur). 

Viac informácií nájdete priamo na webstránke SlovakAidu. 
Vo všetkých prípadoch je výška spolufinancovania min. 10 % resp. 20 %. V prípade, že máte záujem 
o podanie projektu v jednej z uvedených výziev, kontaktuje nás čo najskôr, nakoľko ku každej projektovej 
žiadosti treba zabezpečiť niekoľko povinných príloh z viacerých úradov. 
 

ZVEREJNENÝ ROZPIS FINANCOVANIA NA PROJEKTY KEGA A VEGA NA ROK 2018 
 

Odbor vedy a techniky na vysokých školách zverejnil výsledky hodnotenia nových projektov schválené 
orgánmi VEGA a rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA, rovnako ako aj rozpis dotácií na nové 
a pokračujúce projekty KEGA.  
V roku 2018 sa na FCHPT riešia 2 projekty KEGA. Nijaký z nových projektov s navrhovaným začiatkom v roku 
2018 nebol schválený na financovanie. V roku 2018 sa ma FCHPT rieši 45 projektov VEGA, z toho je 12 nových 
projektov so začiatkom v roku 2018. 
   

VÝZVA APVV H2020 
 

APVV vyhlásilo už avizovanú výzvu 
na podporu podávania projektov 
H2020. Do 31.10.2018 môžu všetky 
výskumné inštitúcie, ktoré podali 
projekt H2020 v ľubovoľnej výzve 
z pracovného programu 2018-2020 
a tento bol hodnotený aspoň na 
úrovni prahovej hodnoty 
(„threshold“), podať žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok vo 
výške 3000 eur (koordinátori) alebo 
2000 eur (partneri). 
Viac informácií nájdete na tejto 
stránke. 

 ÚSMEV NA POVEĽKONOČNÝ UTOROK 
 

Prameň: https://s3.amazonaws.com/lowres.cartoonstock.com/education-teaching-
researcher-researching-scientists-research_grants-funding_grants-cgan2807_low.jpg. 
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