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ŠTRUKTURÁLNE FONDY: NOVÉ VÝZVY COVID 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo dňa 5.8.2020 dve výzvy na dopytovo-orientované 
projekty zamerané špeciálne na pomoc v boji proti pandémii COVID-19: 

1. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu 
účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na 
boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19, kód OPII-VA/DP/2020/9.2-01. (rozpočet 
jednotlivého projektu 500-tisíc až 2 milióny eur) 

2. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu 
mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením 
COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie, kód OPII-VA/DP/2020/9.4-01. (rozpočet 
jednotlivého projektu 500-tisíc až 6 miliónov eur) 

Bratislavský kraj nemôže byť miestom realizácie projektu, s výnimkou možnosti flexibility 15%! 
Uzávierka prvého kola je 31.8.2020 a druhého kola 30.9.2020. Viac informácií nájdete priamo na stránke 
Výskumnej agentúry, ktorá obe výzvy spravuje. 
 

KEGA: VÝSLEDKY PRVÉHO KOLA HODNOTENIA 
 

V online systéme e-KEGA už boli zverejnené výsledky 1. kola hodnotenia projektov KEGA so začiatkom 
riešenia v roku 2021. Hodnotiaci formulár 1. kola nie je verejný, ale je dostupný po prihlásení sa pri každej 
žiadosti o dotáciu. Ak je pri projekte uvedený stav „v štádiu hodnotiaceho procesu“, znamená to, že projekt 
postúpil do 2. kola hodnotenia žiadostí a bol zaslaný na posúdenie externým posudzovateľom. Projekt, ktorý 
má uvedený stav „zamietnutý orgánmi KEGA po 1. kole“ alebo „zamietnutý z formálneho hľadiska“, 
nepostúpil do 2. kola hodnotenia žiadostí. Zdôvodnenie zamietnutia je vždy súčasťou hodnotiaceho 
formulára. 
O výsledkoch 2. kola hodnotenia žiadostí príslušnými orgánmi KEGA budeme podávateľov projektov 
informovať koncom roka 2020. 
 

HORIZON EUROPE: 
NOVÁ BROŽÚRA 

 

Centrum vedecko-technických 
informácií SR vydalo stručnú 
brožúru k aktuálne známym 
informáciám o novom rámcovom 
programe Horizon Europe. 
V brožúre nájdete informácie o: 

 rozpočte programu (81 
mld. eur), 

 klastroch a partnerstvách, 

 typoch projektov, 

 implementácii programu 
(hodnotenie, audity...), 

 nových pravidlách 
osobných výdavkov, 

 podpore informovanosti 
o výzvach na Slovensku. 

Brožúra je k dispozícii na 
stiahnutie na tomto linku. 

 
 

 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 Prameň: https://www.glasbergen.com/wp-content/gallery/vacation-cartoons/toon-3591.gif. 
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