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1. Základné informácie
Názov projektu

Zameranie projektu


Väzba na oblasť špecializácie vedy a výskumu RIS3 Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3) charakterizovala 7 oblastí vedy a výskumu:
	Materiálový výskum a nanotechnológie

Informačné a komunikačné technológie
Biomedicína a biotechnológie
Priemyselné technológie
Udržateľná energetika a energie
Pôdohospodárstvo a životné prostredie
Spoločenské problémy a výzvy (SPV)
	áno/nie
ak áno, uveďte oblasť

Popis vytváranej pracovnej pozície
	popíšte úlohy, činnosti, zodpovednosti a pracovné zaradenie
Dátum vytvorenia pracovnej pozície Pozíciu je potrebné obsadiť do ďalšieho termínu určeného na nahlasovanie ponúk na obsadzovanie pozície. V prípade, že pozíciu nie je možné do daného termínu obsadiť, uveďte relevantný dôvod. 




2. Žiadateľ
Základné informácie o organizácii
Názov žiadateľa

Typ organizácie 
	(uveďte typ: verejná vysoká škola, štátna vysoká škola, rezortná výskumná inštitúcia, SAV)

Adresa organizácie


Poštová adresa
(pokiaľ sa líši od adresy organizácie)

Internetová stránka

Kontaktná osoba
Meno a priezvisko

Pracovná pozícia

Email

Telefón



3. Popis projektu
Východiská a ciele projektu
	popis východiskového stavu, zdôvodnenie (nutnosť realizácie)
celkový cieľ  a čiastkové ciele projektu

Súlad so stratégiou Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia

Odôvodnenie potreby vytvorenia obsadzovanej pozície 

Požiadavky na vytváranú pracovnú pozíciu 
detailný popis kvalifikačných predpokladov
Podmienky na plnohodnotné využitie obsadzovanej pozície

Aktivity a harmonogram
stručný a jasný popis jednotlivých aktivít projektu (čo a ako sa bude v rámci projektu realizovať), začlenenie pozície

Aktivita 
(v prípade potreby pridajte riadky)
Doba realizácie
(mesiac a rok)
1
Popis aktivity



Výstupy


2
Popis aktivity



Výstupy


3
Popis aktivity



Výstupy


4
Popis aktivity



Výstupy


5
Popis aktivity



Výstupy


Prínosy a výsledky projektu
	očakávané výstupy a prínosy projektu


Praktické využitie výsledkov
popis reálneho výstupu v praxi (ak je)

ktoré organizácie sa budú podieľať na praktickom využití výsledkov
Udržateľnosť obsadzovanej pozície a projektu
akým spôsobom sú výsledky pozície a celkového projektu udržateľné
ako budú aktivity financované po vyčerpaní podpory? Budú existovať po skončení projektu štruktúry, ktoré sa na jeho realizácií podieľali?
Merateľné indikátory projektu
popíšte, ako budete merať prínosy a výsledky projektu identifikované v časti „Prínosy a výsledky projektu“


4. Rozpočet projektu 
Plánovaný rozpočet (môže byť stanovený na maximálne jeden rok odo dňa začiatku projektu; rozpočet projektu musí byť v súlade s Usmernením k tvorbe rozpočtu a oprávnenosti výdavkov)
Bežné priame výdavky (v prípade potreby pridajte riadky)
Položka
Suma
Odôvodnenie















Spolu
                               EUR

Bežné nepriame výdavky Bežné nepriame výdavky môžu byť vo výške max. 5 % z bežných priamych výdavkov 

Suma
Odôvodnenie

                               EUR

Požadovaný príspevok Max. suma 150 000 EUR 
Suma



Poznámky a dodatočné informácie žiadateľa
	pokiaľ sú relevantné



Prílohy (ak áno, vypíšte typ príloh): 







