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ZÁVEREČNÉ A ROČNÉ SPRÁVY APVV 
 

Aj v pandemickej situácii naďalej platí povinnosť podať ročné a záverečné správy APVV do konca januára. 
Riešiteľov dotknutých projektov sme informovali separátnym e-mailom 5.1.2021, že interný termín 
odovzdania na Projektové stredisko FCHPT je u záverečných správ pondelok 25.1.2021 a u ročných správ 
utorok 26.1.2021. Odovzdáva sa iba časť ZS2 resp. RS2, ktorú podpisuje hlavný riešiteľ a elektronickú verziu 
celej správy treba zaslať na jana.zavacka@stuba.sk. Projektové stredisko následne zabezpečí podpis 
štatutára a odovzdanie agentúre. 
V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte; radi skonzultujeme najmä finančnú časť správ. Ak by APVV kvôli 
situácii zmenilo termín alebo upravilo podmienky, budeme vás včas informovať. 
Opätovne upozorňujeme na najčastejšie prípady neoprávneného čerpania financií: 

• nedostatočný opis výdavku, resp. nedostatočné zdôvodnenie jeho súvisu s projektom. Napr. agentúra veľmi často 

žiada vysvetlenie pri položkách s všeobecným názvom „chemikálie“, príp. „poštové služby“; 

• úhrada platieb za konferenčné poplatky, letenky, atď. na nasledujúci rozpočtový rok (t.j. z financií 2020 na rok 2021) 

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; 

• akékoľvek navýšene mzdových nákladov v porovnaní s rozpočtom bez predošlého schválenia agentúrou; 

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

• použitie prostriedkov na popularizačné, propagačné alebo vzdelávacie aktivity; 

• nesprávne zaradenie výskumných pracovníkov do kategórie „ostatní“; 

• 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) inak ako DoVP; 

• nesplnenie podmienky aktívnej účasti menovitého ČRK (osobná účasť na prezentovaní výstupov riešenia projektu) 

na zahraničnej vedeckej konferencii (prezentácia/poster) po zaplatení konferenčného poplatku – toto pravidlo sa 

v roku 2020 neuplatňuje; 

• použitie cestovných nákladov na pracovné cesty, ktoré nemajú priamy súvis s výskumnými činnosťami projektu 

(príprava iných, vyvolaných projektov; obhajoby záverečných prác; atď.); 

• úhrada mzdových a/alebo cestovných nákladov pre nového člena riešiteľského kolektívu pred súhlasným 

stanoviskom agentúry s jeho zaradením do riešiteľského kolektívu; 

• presuny medzi hlavnými položkami rozpočtu nad €5000 bez predošlého súhlasu agentúry; 

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

• použitie financií na vreckové a diaľničné nálepky/poplatky; 

• prekročenie 20 % pri nepriamych nákladoch – posudzuje sa samostatne v každom roku riešenia. 

Usmernenia týkajúce sa čerpania financií v časoch  COVIDu nájdete tu. 
 

EEA GRANTS: ONLINE SEMINÁR 
 

Ministerstvo životného prostredia organizuje v utorok 
26.1.2021 informačný online seminár k dvom (nevedeckým) 
výzvam EEA Grants v programe SK-Klíma "Zmierňovanie a 
prispôsobovanie sa zmene klímy“. Obe výzvy majú uzávierku 
podávania projektov 26.2.2021, pričom jedna sa týka mokradí 
a druhá zvyšovania klimatickej gramotnosti. Informácie 
o výzvach možno nájsť tu (mokrade) a tu (gramotnosť). Pre 
riešiteľov z FCHPT môže byť zaujímavá najmä druhá výzva 
s rozpočtom 200- až 500-tisíc, ktorá sa týka organizovania 
kampane o klimatických zmenách v spolupráci s nórskymi 
partnermi. 
Prihlásiť na seminár sa možno do 18.1.2021 na tomto linku. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 
Prameň: https://i.pinimg.com/originals/6f/4d/cd/ 

6f4dcd4945b5e9957ef5a35d1e098bc5.jpg. 
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