Výzva na predkladanie interných projektových žiadostí FEI STU s cieľom
podpory mladých excelentných tímov fakulty vo vedecko-výskumnej činnosti
a v spolupráci s priemyslom

Hlavný cieľ výzvy: Podporiť budovanie a rozvoj mladých excelentných výskumných tímov na FEI STU.
Ciele výzvy:
1) Podporiť zameranie výskumných tímov FEI STU na inovácie a technologický transfer
prostredníctvom spolupráce výskumných tímov FEI STU s priemyselnými partnermi a podporiť
konkurencieschopnosť výskumných tímov v EU výskumnom, vývojovom a inovačnom (R&D&I)
priestore.
2) Podporiť profesijný rast mladých výskumných pracovníkov FEI STU.

Znenie výzvy:
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave vyhlasuje internú výzvu pre výskumné tímy
s cieľom ich adresnej motivácie a cielenej podpory. Oprávnenými žiadateľmi sú tímy, pôsobiace na FEI
STU s dôrazom na zapájanie mladých pracovníkov a budovanie ich povedomia v oblasti
technologického transferu a zapájania sa do projektov v EU priestore.

Trvanie projektu: v rozmedzí od 10/2022 – 06/2024 (min. 12 a max. 18 mesiacov)

Harmonogram výzvy:
03.08.2022
16.09.2022, 17:00 hod.
30.09.2022
01.10.2022

–
–
–
–

Vyhlásenie výzvy
Uzávierka výzvy
Vyhodnotenie výzvy a zverejnenie výsledkov
Začiatok realizácie projektov

Zloženie výskumného tímu:
Výskumný tím musí pozostávať zo zodpovedného riešiteľa s dostatočnými odbornými skúsenosťami
v predmetnom odbore, ktorý je interným zamestnancom fakulty. Ďalší členovia výskumného tímu
musia predstavovať kombináciu mladých skúsených pracovníkov, doktorandov a post-doktorandov
vrátane nových pracovných pozícií. Z celkových mzdových nákladov projektu musí byť najmenej 50%
použitých na financovanie členov RK do 40 rokov.

Rozpočet projektu:
Projekt môže mať rozpočet od 50.000 EUR do 135.000 EUR. Medzi oprávnené výdavky patria:
•

•

•
•

Mzdové výdavky vrátane odvodov za zamestnávateľa – minimálne 50% celkového rozpočtu
projektu (mzdy zamestnancov, príslušné časti miezd zamestnancov, náklady na základe dohôd
o prácach mimo pracovného pomeru, iné formy personálnych výdavkov),
Tovary a služby
o Tovary – predovšetkým spotrebný materiál a hnuteľný majetok v sume do 1.700 EUR,
ktoré preukázateľne súvisia s riešeným projektom,
o Služby – okrem iného prenájom a zapožičanie prístrojového vybavenia, náklady na
ochranu duševného vlastníctva, náklady na analýzy a konzultácie ktoré preukázateľne
súvisia s riešeným projektom, náklady na externé služby, licencie, softvér a pod.,
Cestovné výdavky (vrátane vložného na konferencie),
Kapitálové výdavky, ktoré sú prípustné v maximálnej výške 25% celkového rozpočtu projektu.

Počas riešenia projektu bude možné presúvať výdavky medzi jednotlivými kategóriami pri dodržaní
vyššie uvedených podmienok rozpočtu.

Merateľné ukazovatele:
Povinné (minimálne jeden merateľný ukazovateľ z dvoch nižšie uvedených musí byť ≥1):
1. Počet spolupracujúcich partnerov v oblasti inovácií a technologického transferu –
deklarácia o forme spolupráce s priemyselnými alebo R&D&I partnermi.
Jedným z hlavných cieľov projektu je podporiť budovanie inovačného potenciálu mladých vedeckých
tímov pre podporu technologického transferu. V projekte musí byť kladený dôraz na spoluprácu
a technologický transfer s externým partnerom. Takýto partner, pôsobiaci v rámci EÚ, forma
partnerstva a identifikácia technologického transferu výsledkov výskumu, vývoja a inovácií do praxe
musia byť identifikované v opise projektu (MSP, veľký podnik, medzinárodná korporácia, konzorcium,
štátna alebo verejná inštitúcia). Počas riešenia projektu musí byť takáto spolupráca zahájená alebo
realizovaná formou zmluvy, alebo inou formou deklarácie spolupráce. Počas implementácie
projektu bude na intenzitu a postup napĺňania tohto ukazovateľa braný pri hodnotení
monitorovacích správ zreteľ.

2. Počet projektových žiadostí podaných do programov Horizont Európa a/alebo iných
výskumných programov Európskej Komisie.
Ďalším z hlavných cieľov projektu je podpora povedomia tímov v oblasti orientácie na multiplikatívne
témy R&D&I. Multiplikatívnosť znamená, že finančné prostriedky, ktoré podporia projekt, budú
znásobené vo forme získania ďalších finančných prostriedkov v európskych výskumných schémach,
ako Horizont Európa a pod. Žiadateľ jasne identifikuje potenciál projektu pre podanie žiadosti do
uvedených schém EÚ, ako aj adresovanie schémy. Rovnako v projekte identifikuje potenciálnych

partnerov v európskom priestore, ktorí sa zaoberajú podobnou tematikou a môžu predstavovať
v danom projekte partnerov v projektových konzorciách.

Nepovinné:
1. Počet vytvorených impaktovaných publikácií s podporov projektu v časopisoch patriacich
do Q1 alebo Q2 podľa WoS.

2. Počet vytvorených publikácií, registrovaných v databázach WoS alebo SCOPUS v kategórii
ADC, ADD, ADM, ADN.
Vzhľadom na to, že ide o internú schému, publikácia z nepovinného ukazovateľa 1 alebo 2 nemusí mať
uvedené poďakovanie projektu, musí byť ale jasne rozpoznateľná jej tematická prepojenosť
s projektom. Zároveň musí byť podiel členov projektového tímu na publikácií väčší ako 50%.

3. Počet zapojených mladých vedeckých pracovníkov FEI STU do 40 rokov priamo zapojených
do projektových aktivít.
Počet členov riešiteľského kolektívu, ktorí ukončili II. stupeň vysokoškolského štúdia a v roku 2022
nedosiahli 40 rokov.

4. Počet prihlášok duševného vlastníctva – patent.
Počet prihlášok duševného vlastníctva, ktoré vzniknú vďaka realizácii projektu.

5. Počet prihlášok duševného vlastníctva – úžitkový vzor, dizajn a pod.
Počet prihlášok duševného vlastníctva, ktoré vzniknú vďaka realizácii projektu.

! Neplnenie merateľných ukazovateľov projektu môže po posúdení monitorovacej správy za relevantné
obdobie viesť prehodnoteniu pokračovania projektových aktivít orgánmi fakulty !

Monitorovanie projektu
Po každých 6 mesiacoch realizácie bude do 15. dňa nasledujúceho mesiaca predložená stručná
monitorovacia správa, ktorá umožní priebežnú kontrolu vrátane plnenia deklarovaných cieľov
projektu. Za projekt budú celkovo predložené 3 monitorovacie správy k termínom M6, M12
a záverečná správa. V prípade kratšej realizácie aktivít projektu sa posledné monitorovacie obdobie
skracuje, v prípade že projekt bude trvať iba 12 mesiacov, projekt bude rozdelený iba na 2

monitorovacie obdobia. Formulár monitorovacej správy bude k dispozícií v rámci dokumentácie
k výzve.

Prílohy
Projektová žiadosť
Formulár rozpočtu projektu

