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NOVÁ VÝZVA VEGA

NOVÁ VÝZVA KEGA

Odbor vedy a techniky na VŠ zverejnil výzvu na
podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA
so začiatkom riešenia v r. 2023.

Odbor vedy a techniky na VŠ zverejnil výzvu na
podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA
so začiatkom riešenia v r. 2023.

Podanie
elektronickej
žiadosti
v systéme e-vega a odovzdanie
potvrdenia o podaní žiadosti na
Projektové stredisko FCHPT

Piatok
29.4.2022
do 14:00

Projektové stredisko 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: 3320 až 29875 eur,
ročné kapitálové výdavky: 1660 až 16597 eur,
nepriame režijné náklady 15 %,
odmeny a odvody (položky 610 a 620) nesmú
presahovať 10 % z tovarov a služieb (položka 630),
resp. 20 % pri nových pracovných miestach.

Pri vstupnom hodnotení projektov sa v niektorých
komisiách berie do úvahy iba publikačná činnosť
vedúceho riešiteľa, niekde i jeho zástupcu. Kritériá
sa medzi komisiami líšia. Kompletné kritériá
vstupného hodnotenia projektov sú tu.

Podanie elektronickej žiadosti v
Portáli VŠ a odovzdanie potvrdenia
o podaní žiadosti na Projektové
stredisko FCHPT

Piatok
29.4.2022
do 14:00

Projektové stredisko 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 vo výchove
a vzdelávaní, ako aj na orientáciu štúdia na prax,
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: 3320 až 26556 eur,
ročné kapitálové výdavky: 1700 až 26556 eur,
nepriame režijné náklady 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.

ESET SCIENCE AWARD
Nadácia ESET otvorila 4. ročník svojej súťaže ESET Science Award, a to v kategóriách:
 výnimočná osobnosť vedy,
 výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov a
 výnimočná osobnosť VŠ vzdelávania.
V jednotlivých kategóriách sú taxatívne vymenované oblasti vied, v ktorých musí pôsobiť nominant, pričom
všetky zahrňujú prírodné aj technické vedy. Uzávierka nominácií je 4.5.2022. Vedecký pracovník sa môže
navrhnúť sám, resp. v prípade mladých vedcov tak môže urobiť priamy nadriadený.
Viac informácií nájdete na webe www.esetscienceaward.sk.
Ing. Martin Grančay, PhD.
Ing. Jana Závacká, PhD.
Ing. Mgr. Alžbeta Lapšanská
Mgr. Jana Kubátová

vedúci
domáce projekty
štrukturálne fondy
doc., prof., DrSc.

martin.grancay@stuba.sk
jana.zavacka@stuba.sk
alzbeta.lapsanska@stuba.sk
jana.kubatova@stuba.sk

+421-905-960490, kl. 420
+421-918-674130, kl. 196
+421-948-944831, kl. 196
+421-940-947169, kl. 153

NB, B237
NB, B238
NB, B238
NB, B236

NEWSLETTER PROJEKTOVÉHO STREDISKA FCHPT STU V BRATISLAVE
Ročník VII



číslo 12



28.3.2022

EIT MANUFACTURING: TEACHING FACTORIES
Inovačná a znalostná komunita (KIC) Európskeho inovačného centra (EIT) – EIT Manufacturing vyzýva podniky
a univerzity k vzájomnej spolupráci v rámci programu Teaching Factories. Výmena skúseností a informácií
medzi podnikmi a študentami bude prebiehať online (nie nevyhnutne). Z prihlásených návrhov konkrétnych
environmentálnych výziev podnikov na tému „Green Manufacturing“ bude vybraných 5 a na jej riešení sa
budú nezávisle podieľať prihlásené riešiteľské kolektívy. Každá výzva bude v priebehu jej riešenia (apríl 2022
– jún 2022) finančne podporená a cena pre najlepšie tímy riešiteľov bude do výšky 9000 €. Prihlásiť sa za
univerzitu je nutné do 6. 4. 2022. Viac informácii o programe je možné nájsť tu. Prihlásiť sa je možné tu.

EIT FOOD: RIS FELLOWSHIPS
Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) podporujúci inovácie na celom území Európy
prostredníctvom prepájania podnikov, vzdelávacích a výskumných inštitúcií reagovaním na naliehavé
globálne výzvy ponúka príležitosť pre študentov získať jedinečnú stáž u najlepších európskych
agropotravinárskych hráčov (Maspex, Puratos a i.) alebo malých start-upov (Napiferyn Biotech, Agricolus,
Glucanova a i.) a získať vedomosti a praktické zručnosti z odvetvia. Stáže sú rozdelené do dvoch kategórií:
 Študenti 2. stupňa VŠ štúdia.
 Talents (doktorandi a postdoktorandi).
Ide o zahraničné platené stáže (od 600 € do 1800 € mesačne) v trvaní 3-6 mesiacov so začiatkom v júli 2022,
ktoré je možné kvôli pandémii COVID 19 absolvovať on-line, on-site alebo hybridne. EIT FOOD podporuje
študentov, doktorandov a postdoktorandov z rôznych odborov so záujmom o agropotravinársky sektor
v dvoch líniách:
 Marketing, projektový management, data analysis, IT a pod.
 Biológia, chemické inžinierstvo, biotechnológie, potravinárstvo, procesné inžinierstvo, a pod.
Proces registrácie je jednoduchý a rýchly a je potrebné ho, v prípade záujmu, absolvovať do 31.3.2022.
Viac informácii a možnosť registrácie nájdete na http://timo.wz.uw.edu.pl/risfellowships/.

EIT FOOD: RIS JUMPSTARTER

ÚSMEV NA PONDELOK

Cieľom programu EIT Jumpstarter je podporovať
ľudí s nápadmi na inovatívne produkty a služby
v poľnohospodárstve.
Jumpstarter je predinkubačný program, ktorý
účastníkom poskytuje základné obchodné
zručnosti a znalosti ako štruktúrovať svoje
nápady, komercializovať a zakladať vlastné
spoločnosti. Program je určený pre vedecké
projektové tímy, vedcov, doktorandov a
študentov 2. stupňa VŠ štúdia. Počas trvania
programu sú tímy finančne podporené do výšky
2000 € a po dokončení programu majú možnosť
získať cenu vo výške 10 000 €. Prihlásiť sa je
možné do 10.4.2022 tu. Viac informácií nájdete
na tomto linku.
Prameň: https://i.guim.co.uk/img/media/444b8d36ac902192
d8a9b45baadeb51926ae03e5/0_0_1630_1866/master/1630.jpg.
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