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MENŠIE ZMENY V PRAVIDLÁCH VEGA 
 

Rozšírené predsedníctvo schválilo nasledovné zmeny v pravidlách VEGA: 

 V čl. 2 odsek (12) Pravidiel VEGA sa dopĺňa na koniec odseku veta: „Ak projekt riešia viacerí riešitelia, 
súčet riešiteľskej kapacity musí byť rovný alebo väčší ako maximálna výskumná kapacita jednotlivca v 
danom rezorte.“ 

 Predsedníctvo schválilo voliteľnú možnosť uvádzania vedeckej charakteristiky projektu iba v anglickom 
jazyku na základe rozhodnutia žiadateľa o dotáciu/finančný príspevok. 

 Predsedníctvo odporučilo uvažovať výšku neprimeraných finančných požiadaviek vzhľadom na riešiteľskú 
kapacitu v návrhoch projektov z rezortu školstva a spoločných projektov so SAV v kategórii bežných 
výdavkov nasledovne: 

          ≥ 10 Eur/h – K VEGA č. 1–9, 
          ≥ 8 Eur/h – K VEGA č. 10–13. 

 Predsedníctvo schválilo zapracovanie tejto informácie do pokynov na vypracovanie žiadosti o grant a do 
systému e-vega. 

 

H2020: VIDEO O TOM, AKO SA VYVAROVAŤ CHÝB PRI OSOBNÝCH NÁKLADOCH 
 

Európska komisia zorganizovala webinár venovaný tematike chýb pri vykazovaní osobných nákladov 
v projektoch Horizont 2020 a tomu, ako sa týchto chýb vyvarovať. Záznam z podujatia je dostupný na tomto 
linku. 
 

NOVÁ VÝZVA EURÓPSKEJ VESMÍRNEJ AGENTÚRY 
 

Koncom januára 2021 bude vyhlásená nová výzva Európskej vesmírnej agentúry (ESA). Pri tejto príležitosti sa 
12.1.2021 od 9:30 uskutoční webinár o programe. Viac informácií a možnosť prihlásiť sa nájdete na tejto 
stránke. 

 

NAJBLIŽŠIE ČÍSLO NEWSLETTRA PS FCHPT 
 

Najbližšie číslo Newslettra Projektového strediska FCHPT STU v Bratislave vyjde o tri týždne, v pondelok 
11.1.2021. Želáme Vám pokojné strávenie vianočných sviatkov, veselý, šťastný, zdravý a hlavne 
bezpandemický nový rok 2021. 
 
 

 
Prameň: https://image.freepik.com/free-vector/covid-19-social-distancing-infographic-with-cute-christmas-cartoon_39151-436.jpg. 
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