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MIT SLOVAKIA SEED FUNDS 
 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR uzatvorilo dohodu s Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) s cieľom financovať spoločné projekty a výskumnú spoluprácu. Slovensko vložilo do fondu 
jednorazový vklad z rozpočtu inovačnej diplomacie vo výške 225 000 USD. Fond počas nasledujúcich troch 
rokov  podporí dva až štyri projekty ročne. Podmienky pre projekty sú nasledovné: 

 Výška podpory na jeden tímový projekt je maximálne 30 000 USD (z tejto sumy si MIT strhne nepriame 
náklady).  

 Financujú sa cestovné náklady medzi SR a MIT. 

 Projekt môže byť v ľubovoľnej oblasti vedy, podporuje sa však iba základný výskum. 

 Žiadateľom o projekt je akademik MIT, slovenská strana je „papierovo“ partnerom. 

 Projekt musí zahŕňať aj mladých vedcov alebo študentov. 

 Doba riešenia projektu je 20 mesiacov. 

 Uzávierka podávania projektov je 13.12.2021. 
Výber projektov je v gescii americkej strany. Viac informácií nájdete na stránke ministerstva ako aj priamo na 
stránke MIT. Projekt sa podáva cez online systém MIT. 
 

VÝSLEDKY HODNOTENIA PROJEKTOV VEGA SO ZAČIATKOM RIEŠENIA V ROKU 2022 
 

Predsedníctvo Vedeckej grantovej agentúry prerokovalo a schválilo výsledky vstupného hodnotenia projektov 
predložených jednotlivým komisiám VEGA. Zoznamy projektov zoradené podľa úspešnosti sú dostupné na 
tomto linku. Nejde o zoznamy financovaných projektov v roku 2022. 
Informácie o hodnotení žiadostí o dotáciu so začiatkom riešenia v roku 2022 sú pre všetkých vedúcich 
projektov dostupné v online systéme e-VEGA, kde je k dispozícii výsledné bodové hodnotenie daného projektu 
a slovné stanovisko komisie. 
V zmysle pravidiel VEGA pridelenie dotácie závisí od úspešnosti v rebríčku bodového hodnotenia projektu, od 
celkového počtu prijatých žiadostí, od plánovaných finančných požiadaviek a od celkovej výšky rozpočtových 
prostriedkov vyčlenených na projekty VEGA v roku 2022, čo ovplyvní aj konečný počet financovaných 
projektov v rezorte školstva. Zverejnenie zoznamu financovaných projektov očakávame v marci 2022. 
 

INTERNATIONAL YOUTH CONFERENCE ON ENERGY 2022 
 

Pre mladých vedcov zaoberajúcich sa problematikou energie a energetiky sa v dňoch 6.-9.7.2022 
v maďarskom Egeri bude konať vedecká konferencia International Youth Conference on Energy 2022. Prijaté 
články budú zverejnené v IEEE Xplore. Viac informácií nájdete priamo na stránke konferencie. 
 
 

ÚSMEV NA PONDELOK 
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