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OZNÁMENIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA
O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ
NA ROZVOJ VEDY A TECHNIKY
Sekcia vedy a techniky Ministerstva školstva SR v súlade s „Výnosom Ministerstva školstva
Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. CD 2006-141/348 – 1: sekr. o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky“ (ďalej len „výnos“) - príloha č. 2
a v súlade so „Smernicou č. 6/2008-RI z 10. apríla 2008 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva školstva Slovenskej republiky“ - príloha č. 3, informuje o možnosti požiadať
o poskytnutie dotácie z prostriedkov štátneho rozpočtu na vedu a techniku v súlade
s nasledujúcou špecifikáciou:
a. oblasť poskytnutia dotácie podľa § 1, ods. 1 výnosu, písmena h) t.j. na podporu vedecko
– technických sluţieb na podporu výskumu a vývoja a to na podporu:
zahraničných vedeckých pobytov uchádzačov1 v organizáciách alebo centrách
výskumu a vývoja vo väzbe na Európsku výskumnú infraštruktúru (ERI),
v ktorých je SR členom, alebo má významné zastúpenie na výskume a vývoji
pre cieľové skupiny:
 študenti
 doktorandi
 postdoktorandi
v oblastiach :
-

Biomedicíny a biotechnológií
Informačných technológií
Fyziky

1) Uchádzačom pre účely tohto oznámenia sa rozumie:
- doktorand – študent III. stupňa VŠ štúdia, ktorý sa zaoberá riešením projektu so zameraním na výskumnú problematiku
organizácie alebo centrách výskumu a vývoja v predmetných oblastiach (ďalej len „doktorand“);
- mladý vedecký pracovník s ukončeným 3. stupňom VŠ štúdia do 35 rokov, ktorý sa zaoberá riešením projektu
v organizácii alebo centrách výskumu a vývoja so zameraním na výskumnú problematiku v predmetných oblastiach,
pôsobiaci na vysokej škole prípadne inom výskumnom pracovisku (ďalej len „postdoktorand“);
- študent II. stupňa VŠ štúdia študijného odboru so zameraním na výskumnú problematiku výskumu a vývoja v predmetných
oblastiach na vysokej škole zapojenej do spolupráce s organizáciou alebo centrami výskumu a vývoja v predmetných
oblastiach (ďalej len „študent“).
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Z projektu sú uchádzačom hradené nasledovné náklady
v zahraničí :
-

súvisiace s vedeckým pobytom

Mzdové náklady.
Náklady na stravné a ubytovanie.
Zdravotné a sociálne poistenie.
Cestovné výdavky na zahraničné a tuzemské pracovné cesty súvisiace s vedeckým
pobytom uchádzača.
Náklady na drobný spotrebný materiál súvisiace s vedeckým pobytom uchádzača.
Bežné nepriame náklady.

b. maximálna výška dotácie na 1 uchádzača2:
16 590 € / 6 mesiacov
c. obdobie čerpania finančných prostriedkov poskytnutých v rámci dotácie (od – do):
12/2009 – 9/2010
d. spôsob predkladania žiadostí:
- Dotáciu môže požiadať ţiadateľ3, ktorý je právnickou osobou spĺňajúcou podmienky
stanovené v §2 výnosu.
- Žiadateľ podáva žiadosť, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je projekt, obsahujúci všetky
potrebné informácie o uchádzačoch zúčastňujúcich sa zahraničných vedeckých pobytov
v súlade s metodickým pokynom – príloha č. 1
e. názov a adresa vecne príslušného poskytujúceho dotáciu:
Sekcia vedy a techniky
Ministerstva školstva, Stromová 1,
813 30 Bratislava
f. termín uzávierky podávania žiadostí o dotáciu: 26.11.2009 (vrátane)
g. náležitosti žiadosti o dotáciu:
- žiadosť o poskytnutie dotácie musí obsahovať všetky náležitosti stanovené v §3 výnosu,
- žiadateľ - právnická osoba alebo fyzická osoba žiadajúca o dotáciu, musí splniť podmienky
stanovené v §2 výnosu,
- žiadosť o poskytnutie dotácie musí obsahovať vyhodnotenie dopadu na životné prostredie,
resp. vyhodnotenie predpokladaných environmentálnych prínosov,
- písomná žiadosť o poskytnutie dotácie musí byť adresovaná vecne príslušnému útvaru
uvedenému v písmene e) oznámenia.

schvaľujem :

podpredseda vlády a minister

2)

Podrobné informácie o finančných prostriedkoch poskytovaných v rámci dotácie sú uvedené v časti 2.2.1
metodického pokynu – príloha č. 1
3) Ţiadateľ:
- v prípade študenta resp. doktoranda môţe byť ţiadateľom vysoká škola v SR zapojená do spolupráce
s organizáciou alebo centrom výskumu a vývoja so zameraním na výskumnú problematiku v predmetných
oblastiach,
- v prípade postdoktoranda môţe byť ţiadateľom ktorákoľvek výskumná organizácia v SR zapojená
do spolupráce s organizáciou alebo centrom výskumu a vývoja so zameraním na výskumnú problematiku
v predmetných oblastiach , s ktorou má postdoktorand uzavretý pracovný pomer alebo dohodu o vykonaní práce.
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