Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti1
Základné údaje:
Názov výzvy: Štipendiá pre excelentných výskumníkov2 ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine
Kód výzvy:

09I03-03-V01

Komponent 9:

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Investícia 3:

Excelentná veda

Cieľ výzvy:
Cieľom výzvy je podporiť výskumných pracovníkov (vrátane vysokoškolských učiteľov okrem lektora),
ktorých kariéra je ohrozená v súvislosti s konfliktom na Ukrajine (ďalej aj ako „konflikt“), pri ich relokácii na
Slovensko. Ide najmä o vedcov pôsobiacich na Ukrajine, ale oprávnení sú aj uchádzači z Ruska, Bieloruska
a Moldavska (ďalej ako „krajiny zasiahnuté konfliktom”), ak sú ohrození konfliktom. Cieľovou skupinou sú
výskumníci v rôznych fázach kariéry – študenti doktorandského štúdia (R1), postdoktorandi (R2), samostatní
výskumní pracovníci (R3) a vedúci výskumní pracovníci (R4) (ďalej len ako „výskumníci“).
Podpora je sprostredkovaná cez prijímajúce inštitúcie, ktoré v nadväznosti na situáciu na Ukrajine prijmú
výskumníka.
Podporený výskumník má zabezpečenú podporu podľa potreby, najdlhšie však na 36 mesiacov, resp. 48
mesiacov v prípade študenta doktorandského štúdia. Pre uľahčenie prechodu na slovenskú prijímajúcu
inštitúciu sa poskytuje podpora nielen na pokrytie mzdových nákladov, ale aj výdavkov súvisiacich s realizáciou
výskumu a pokrytie nepriamych výdavkov, ktoré vzniknú prijímajúcej inštitúcii.
1.Formálne náležitosti výzvy:
1.1 Identifikačné údaje a kontaktné údaje vykonávateľa:
Názov vykonávateľa: Úrad vlády Slovenskej republiky
Adresa vykonávateľa: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Informácie týkajúce sa tejto výzvy môžu žiadatelia o prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej
ako „POO”) získať od vykonávateľa:


na webovom sídle Úradu vlády SR (ďalej ako „ÚV SR”) alebo



elektronicky – žiadatelia môžu svoje otázky a podnety posielať na e-mailovú adresu vykonávateľa –
stipendia.ukrajina@vlada.gov.sk

Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o mechanizme podpory“).
2 Vo výzve a v jej prílohách sa pre zjednodušenie používa pojem „výskumník“ (prípadne vyskloňované, aj v množnom čísle)
v mužskom rode, pričom toto označenie vždy zahŕňa pojmy „výskumníčka“ aj „výskumník“ (prípadne vyskloňované, aj
v množnom čísle)
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Na žiadosti o informácie týkajúce sa tejto výzvy zasielané vykonávateľovi odpovedá vykonávateľ. Odpoveď je
zasielaná elektronicky a to v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti vykonávateľovi. Zároveň
vykonávateľ priebežne uverejňuje na vyššie uvedenom webovom sídle najčastejšie kladené otázky a odpovede.
Upozorňujeme žiadateľov, aby priebežne sledovali webové sídlo vykonávateľa, kde budú v prípade potreby
zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.
1.2 Trvanie výzvy
Vyhlásenie výzvy: 19. 5. 2022
Uzavretie výzvy: Výzva bude otvorená do vyčerpania alokovanej výšky finančných prostriedkov, najneskôr do
31.12.2022. Posudzovanie o žiadostiach bude prebiehať podľa poradia od najskoršie doručenej úplnej žiadosti o
prostriedky.
1.3 Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na výzvu: 15 000 000 EUR
1.4 Miesto a spôsob podania žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu:
Žiadateľ predkladá Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej ako
„žiadosť o prostriedky”) vykonávateľovi:


elektronicky prostredníctvom e-schránky3 v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) v znení neskorších predpisov. Elektronicky žiadateľ predkladá žiadosť o prostriedky do
elektronickej schránky ÚV SR zriadenej v rámci Ústredného portálu verejnej správy podpísanú
kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym
certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou žiadateľa. Do e-schránky zasiela žiadateľ žiadosť
o prostriedky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk s označením “Štipendium Ukrajina”.

Za dátum doručenia sa považuje:


dátum doručenia formulára žiadosti o prostriedky do e-schránky vykonávateľa

Za dátum doručenia doplnenia žiadosti sa považuje:


dátum doručenia doplnenej žiadosti o prostriedky do e-schránky vykonávateľa

Žiadateľ si zvolí formulár žiadosti (viď príloha č. 2 alebo príloha č. 3 výzvy) podľa toho v akej fáze kariéry sa
výskumník nachádza (R1 – PhD. študent alebo R2 až R4 – postdoktorandi až vedúci výskumní pracovníci)). Fázy
kariéry sú popísané v Manuáli k výzve (príloha č.4 výzvy).
Žiadateľom je prijímajúca inštitúcia, ktorá podáva žiadosť za výskumníka – uchádzača. Inštitúcia môže podať
ľubovoľný počet žiadostí. Predpokladá sa, že žiadateľ podá jednu žiadosť za jedného výskumníka – uchádzača.
Môže však podať jednu žiadosť aj za viacerých výskumníkov – uchádzačov. V takom prípade žiadateľ vyplní
v žiadosti časť Základné údaje o výskumníkovi – uchádzačovi viackrát. Oprávnenosť žiadateľa je upravená v časti
3 tejto výzvy.
1.5 Iné formálne náležitosti:
Prílohy žiadosti tvoria:
Žiadateľovi odosielaním formuláru žiadosti o prostriedky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy nevzniká
povinnosť autorizovať prílohy žiadosti o prostriedky kvalifikovaným elektronickým podpisom, ani kvalifikovaným elektronickým
podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou.
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1.5.1
1.5.2
1.5.3

1.5.4

1.5.5

Životopis výskumníka – uchádzača v slovenskom alebo anglickom jazyku
Poverenie alebo splnomocnenie žiadateľa – predkladá sa v prípade, ak osoba konajúca v mene žiadateľa
nie je štatutárnym orgánom žiadateľa. Splnomocnenie musí byť notársky overené.
Štatút alebo obdobný dokument4 – predkladá sa v prípade žiadateľov iných ako verejné výskumné
inštitúcie (podľa zákona 243/2017) alebo verejné a štátne vysoké školy. Cieľom je overiť nehospodársku
činnosť organizácie kvôli pravidlám štátnej pomoci.
Účtovnú závierku za posledné zúčtovacie obdobie alebo obdobný dokument - predkladá sa v prípade, ak
žiadateľ vykonáva aj hospodársku činnosť. Z dokumentu musí byť preukázateľné, že náklady,
financovanie a príjmy z nehospodárskej činnosti možno jasne oddeliť a účtujú sa osobitne na základe
dôsledne uplatňovaných a objektívne zdôvodniteľných zásad nákladového účtovníctva.
Súhlas so spracovaním osobných údajov podpísaný výskumníkom

Žiadosť predložená žiadateľom v slovenskom jazyku musí plniť všetky požiadavky stanovené vo výzve, resp. v
Manuáli k výzve (príloha č.4 výzvy), ktorý tvorí neoddeliteľnú časť výzvy.

2. Obsahové náležitosti:
2.1 Spôsob posúdenia žiadosti o prostriedky mechanizmu:
Vykonávateľ posúdi žiadosti o prostriedky mechanizmu tak, že overí či žiadosť spĺňa alebo nespĺňa kritériá
hodnotenia žiadosti (podľa časti 2.2 výzvy). Žiadosť, ktorá spĺňa všetky kritériá, je považovaná za úplnú žiadosť. Z
doručených úplných žiadostí sa vytvorí poradie žiadateľov podľa termínu doručenia úplnej žiadosti. Podľa takto
vytvoreného poradia sa uspokoja žiadosti až do vyčerpania prostriedkov alokovaných na výzvu.
V prípade, že nebude možné uspokojiť všetkých žiadateľov, ktorých žiadosti o prostriedky budú spĺňať podmienky
poskytnutia prostriedkov mechanizmu, budú tieto žiadosti o prostriedky zaradené do rezervného zoznamu, ktorý
sa použije v prípade nevyužitia prostriedkov schválenými, ale nie v plnom rozsahu realizovanými projektmi. Do
rezervného zoznamu budú žiadosti zaradené na základe poradia od najskoršie doručenej úplnej žiadosti o
prostriedky.
2.2 Kritériá hodnotenia žiadosti o prostriedky mechanizmu
Vykonávateľ posúdi splnenie nasledovných kritérií:






Žiadosť je kompletne vyplnená, žiadateľ poskytol všetky požadované informácie a akceptoval všetky
čestné prehlásenia vo formulári žiadosti
Žiadateľ poskytol všetky relevantné prílohy (podľa časti 1.5 výzvy)
Žiadateľ predložil žiadosť definovaným spôsobom (podľa časti 1.4 výzvy)
Žiadateľ spĺňa podmienky oprávnenosti (podľa časti 3.1 výzvy)
Výskumník – uchádzač spĺňa definované kritériá (podľa časti 2.2.1 výzvy)

Vykonávateľ bude mať právo overiť si informácie o žiadateľoch, ktoré uviedli v žiadosti, z verejne dostupných
zdrojov. Ak žiadosť o prostriedky mechanizmu nie je úplná, vykonávateľ vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti o
prostriedky mechanizmu, a to elektronicky prostredníctvom e-schránky v lehote do 15 pracovných dní od doručenia
žiadosti. Pri opakovaných nedostatkoch vykonávateľ vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti opätovne, avšak spolu
najviac dvakrát. Žiadosť bude zaradená do poradia žiadostí podľa termínu predloženia úplnej žiadosti. V prípade,
ak žiadosť o prostriedky po doplnení nespĺňa podmienky poskytnutia prostriedkov vyplývajúce z výzvy, žiadateľovi
je zaslané oznámenie o nesplnení podmienok oprávnenosti. Kritériá na obsadenie jednotlivých pozícií:
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Na obsadenie jednotlivých pozícií (R1-R4) boli zadefinované minimálne požiadavky, ktoré musí výskumník –
uchádzač splniť:
R1:



Ukončený 2. stupeň VŠ vzdelania, nemajú ukončený 3.stupeň VŠ vzdelania
Oprávneným je výskumník, ktorý pokračuje v doktorandskom štúdiu formou prestupu alebo sa uchádza
o prijatie na doktorandské štúdium

R2:





Ukončený 3. stupeň VŠ vzdelania
Prírodné a technické vedy – aspoň 1 publikácia vo WoS5 / SCOPUS
Spoločenské a humanitné vedy – aspoň 1 publikácia vo WoS / SCOPUS alebo 1 monografia

R3


Splnenie 75% publikačných a citačných Kritérií pre priznávanie vedeckých kvalifikačných stupňov IIa,
podľa tabuľky č.1:

Tabuľka č.1: Minimálne publikačné a citačné kritériá na výskumníka kategórie R3

Matematické vedy

Riešenia pre
technickú
prax*

Publikácie vo Publikácie
Citácie
WoS/SCOPUS spolu
WoS/SCOPUS Citácie spolu Monografia
4
8
8
15
8
8
29
29
8
8
19
19
8
8
29
29
3
11
13
23
1
10
4
23

Fyzikálne vedy
Astronómia, Astrofyzika
Chemické vedy (okrem Biochémie)
Geologické vedy
Geografické vedy
Biologické vedy (biochémia, molekulárna
biológia, genetika, mikrobiológia)
8
8
30
Iné biologické vedy, lekárske a farmaceutické
vedy
8
8
15
Spoločenské a humanitné vedy – alternatíva
A
5
5
9
Spoločenské a humanitné vedy – alternatíva
B
3
3
9
Technické vedy - alternatíva A
7
7
19
Technické vedy - alternatíva B
4
4
9
Poľnohospodárske,
lesnícke a veterinárne
vedy
5
11
11
Pôdohospodárske Pestovanie lesa,
vedy
záhradníctvo
4
11
5
*Riešenia pre technickú prax predstavujú patent, úžitkový vzor, technická štúdia, akceptovaný projekt stavby

30
19
19
19
19
9

1

19
19

R4


Splnenie 150% publikačných a citačných Kritérií pre priznávanie vedeckých kvalifikačných stupňov IIa,
podľa tabuľky č. 2:

Tabuľka č.2: Minimálne publikačné a citačné kritériá na výskumníka kategórie R4

5Pre

účely tejto výzvy sa pod skratkou WoS rozumie databáza Web of Science.
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Publikácie vo
Citácie
WoS/SCOPU Publikácie
WoS/SCOPU Citácie
S
spolu
S
spolu
Matematické vedy
8
15
15
15
15
57
Fyzikálne vedy
Astronómia, Astrofyzika
15
15
38
Chemické vedy (okrem Biochémie)
15
15
57
Geologické vedy
6
21
26
Geografické vedy
2
20
8
Biologické vedy (biochémia, molekulárna
biológia, genetika, mikrobiológia)
15
15
60
Iné biologické vedy, lekárske a
farmaceutické vedy
15
15
30
Spoločenské a humanitné vedy - alt.A
9
9
18
Spoločenské a humanitné vedy - alt.B
6
6
18
Technické vedy - alternatíva A
14
14
38
Technické vedy - alternatíva B
8
8
18
Poľnohospodárske,
lesnícke a veterinárne
vedy
11
23
23
Pôdohospodársk Pestovanie lesa,
e vedy
záhradníctvo
8
23
11

Riešenia pre
technickú
prax

Monografia
30
57
38
57
45
45
60
38
38
38
38
18

2
3

38
38

*Riešenia pre technickú prax predstavujú patent, úžitkový vzor, technická štúdia, akceptovaný projekt stavby

Splnenie kritérií podľa 2.2.1 výzvy uvádza žiadateľ vo formulári žiadosti.
Ďalšie požiadavky na výskumníka – uchádzača:




Musí ísť o výskumníka, ktorý pred 24. februárom 2022 dokázateľne študoval/pracoval v krajinách
zasiahnutých konfliktom,6 príp. ktorý z politických dôvodov súvisiacich s konfliktom musel opustiť
krajinu, v ktorej pôsobil. Žiadateľ preukazuje uvedené skutočnosti vo formulári žiadosti pri otázke
“Opíšte situáciu výskumníka v kontexte vojenského konfliktu na Ukrajine”.
Výskumník v uplynulých 3 mesiacoch pred vypuknutím konfliktu nebol riadnym zamestnancom alebo
PhD. študentom na Slovensku. Výnimkou sú výskumníci na krátkodobej mobilite alebo PhD. študenti
končiaci v roku 2022, ktorí sa uchádzajú o postdoktorandské výskumné miesto.

Žiadateľ môže prijať výskumníka – uchádzača na plný alebo čiastočný úväzok. Všetky príspevky sa v takom
prípade znižujú v rovnakej miere aké je zníženie úväzku. Uvedené je nutné zaznačiť v žiadosti. PhD. štúdium je
oprávnené iba v dennej forme.
2.3 Iné náležitosti
Po ukončení procesu posudzovania každej žiadosti vykonávateľ:



oznámi elektronicky prostredníctvom e-schránky, že ich žiadosť splnila podmienky poskytnutia
prostriedkov mechanizmu
oznámi elektronicky prostredníctvom e-schránky, že ich žiadosť nesplnila podmienky poskytnutia
prostriedkov mechanizmu určené vo výzve, pričom žiadateľ proti posúdeniu nesplnenia podmienok môže
do 6 pracovných dní od doručenia oznámenia podať vykonávateľovi písomné námietky

Vykonávateľ zaradí žiadosť do zoznamu žiadateľov, ktorý uverejňuje na svojom webovom sídle. Zoznam obsahuje
všetkých žiadateľov, ktorí splnili/nesplnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu.
Vykonávateľ zoznamom určí poradie žiadostí a to vzostupne od najskoršie doručenej úplnej žiadosti o poskytnutie
prostriedkov mechanizmu.
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Vykonávateľ zverejní na svojom webovom sídle zoznam prijímateľov prostriedkov mechanizmu do 5 pracovných
dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.
2.4. Zmena a zrušenie výzvy
Vykonávateľ je v súlade s § 15 ods. 6 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme podpory oprávnený výzvu zmeniť
alebo zrušiť. Zmeny výzvy a jej príloh vrátane zdôvodnenia zmien ako aj zrušenie výzvy, vrátane zdôvodnenia
zrušenia budú zverejňované formou oznámenia na webovom sídle vykonávateľa. V prípade opravy chýb v písaní,
v počtoch alebo iných zrejmých nesprávností (napr. vyplývajúce z potreby úpravy technických náležitostí vybraných
vzorových formulárov príloh žiadostí o prostriedky, alebo iných častí výzvy alebo dokumentov týkajúcich sa výzvy),
keď takéto zmeny nepredstavujú zmenu výzvy, vykonávateľ informuje o vykonaných opravách zverejnením na
svojom webovom sídle.
3. Podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu
Podmienkou poskytnutia prostriedkov mechanizmu je splnenie kritérií definovaných v časti 2.2. a dostatočná
alokácia.
3.1 Podmienky oprávnenosti žiadateľa:
Oprávnenými žiadateľmi o prostriedky mechanizmu sú právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7
písm. a), b), c), d) (nepodnikateľské výskumné inštitúcie) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory
výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy v znení neskorších predpisov, konkrétne nasledovné subjekty:




verejné výskumné inštitúcie
verejné vysoké školy, štátne vysoké školy
súkromné vysoké školy, právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi
štátnej správy, občianske združenia, neziskové organizácie a združenia právnických osôb uskutočňujúce
výskum a vývoj (pod podmienkou dokladovania zamerania na činnosti nehospodárskeho charakteru v
zmysle pravidiel v oblasti štátnej pomoci7)

Žiadateľ najneskôr ku dňu podania žiadosti, musí byť držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum
a vývoj v zmysle zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č.
575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
Vykonávateľ overuje túto skutočnosť vo verejne dostupných registroch.
Prostriedky mechanizmu nemožno poskytnúť prijímateľovi, ktorý prijíma dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu
pomoci na financovanie tých istých výdavkov a ktorá by predstavovala dvojité financovanie podľa § 13 ods. 3)
zákona o mechanizme podpory. Tým nie je dotknutá možnosť podpory na financovanie iných aktivít realizovaných
výskumníkom – uchádzačom nad rámec aktivít realizovaných v tomto projekte a to za podmienky analytického
oddelenia výdavkov.
Prostriedky mechanizmu nemôže vykonávateľ poskytnúť osobe, ktorá bola právoplatne odsúdená za trestný čin
subvenčného podvodu, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, trestný čin machinácií pri
verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania, trestný čin
nepriamej korupcie alebo trestný čin prijatia a poskytnutia náležitej výhody. Prostriedky mechanizmu nemožno

Podľa odsekov 16 až 20 Oznámenia Komisie - Rámec pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (2014/C
198/01). Dokladom o vykonávaní nehospodárskej činnosti môže byť štatút alebo obdobný dokument. V prípade vykonávania
hospodárskej aj nehospodárskej činnosti dokladom o správnom pridelení nákladov, financovania a príjmov môžu byť ročné
účtovné závierky príslušného subjektu.
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poskytnúť ani právnickej osobe, ktorej štatutárny orgán za trestný čin subvenčného podvodu, trestný čin
poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej
dražbe, trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania, trestný čin nepriamej korupcie alebo trestný čin
prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody podľa § 13 ods.4) zákona o mechanizme podpory. Žiadateľ deklaruje
splnenie tejto podmienky čestným prehlásením a následne pred podpisom zmluvy prostredníctvom predloženého
výpisu z registra trestov.
3.2 Podmienky vyplývajúce z osobitných predpisov:

3.2.1 Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis
(ak je relevantné):
Štátna pomoc sa neuplatňuje. V zmysle bodov 28 až 31 Oznámenia Komisie o pojme štátna pomoc/podpora
poskytovaná úspešným žiadateľom na základe tejto výzvy nie je určená na hospodársku činnosť.
Oprávnené aktivity tak, ako sú stanovené touto výzvou nie sú poskytovaním štátnej pomoci a teda vo vzťahu
k oprávneným aktivitám sa neuplatňujú pravidlá štátnej pomoci. Ak žiadateľ uvedené pravidlo poruší a nezachová
striktne charakter svojho projektu, ktorý svojimi aktivitami nepredstavuje štátnu pomoc, nesie za svoje konanie plnú
právnu zodpovednosť v súvislosti s porušením pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci. Žiadateľ zároveň berie na
vedomie, že rovnaké právne následky nastanú v prípade, ak v rámci jeho projektu dôjde k poskytnutiu tzv.
nepriamej štátnej pomoci alebo k poskytnutiu inej formy výhody, ktorá na základe Zmluvy o fungovaní EÚ znamená
porušenie pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci. Žiadateľ si je zároveň vedomý, že štátnou pomocou sa v tejto
súvislosti rozumie každá pomoc v akejkoľvek forme, ktorú vykonávateľ poskytuje z verejných zdrojov priamo alebo
nepriamo na podnikanie alebo v súvislosti s ním, pričom nezáleží na právnej forme žiadateľa a spôsobe jeho
financovania.
3.2.2 Ďalšie podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu
Ďalšie podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu sú stanovené požiadavkami v zmysle:




článku 135 a nasledujúcich Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2018/1046, v zmysle
ktorého žiadateľ prostriedkov mechanizmu nemôže byť evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika
a vylúčenia, ako vylúčená osoba alebo subjekt. Vykonávateľ overí túto skutočnosť v Systéme včasného
odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES databáza).
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/241, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, v zmysle ktorého žiadna investícia nesmie výrazne narušiť environmentálne
ciele (zásada “výrazne nenarušiť”).

4. Informácie pre žiadateľa:
Žiadateľom je prijímajúca inštitúcia, ktorá podáva žiadosť za výskumníka – uchádzača. Inštitúcia môže podať
ľubovoľný počet žiadostí. Predpokladá sa, že žiadateľ podá jednu žiadosť za jedného výskumníka – uchádzača.
Môže však podať jednu žiadosť aj za viacerých výskumníkov – uchádzačov. V takom prípade žiadateľ vyplní
v žiadosti časť Základné údaje o výskumníkovi – uchádzačovi viackrát. V žiadosti uvedie informácie
o výskumníkovi – uchádzačovi a spôsob integrovania výskumníka – uchádzača do výskumného kolektívu (vrátane
návrhu míľnikov, ktoré budú odpočtované v monitorovacej a záverečnej správe).
Žiadateľ bude mať nárok na čerpanie týchto 3 príspevkov


Príspevok na štipendium/mzdové náklady na výskumníka
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Príspevok na výskum
Príspevok na nepriame náklady

Príspevok na štipendium pre výskumníka R1 (uchádzač o doktorandské štúdium) je založený na aktuálne platnej
výške štipendia doktoranda, ktoré je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. a zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 807,50
eur mesačne. Po vykonaní dizertačnej skúšky sa zvyšuje na 940,50 eur mesačne.
Príspevok na mzdové náklady výskumníka R2 až R4 (postdoktorand, samostatný výskumný pracovník a vedúci
výskumný pracovník) je odvodený od priemerných mzdových nákladov na vysokých školách v pozíciách odborný
asistent, docent a profesor8. Výška príspevku na mzdové náklady je fixná počas celej doby ich poberania. Uvedená
hodnota príspevkov je maximálna. Žiadateľ môže požiadať aj o príspevok v nižšej výške podľa toho, na akej mzde
sa žiadateľ s výskumníkom – uchádzačom dohodne v pracovnej zmluve.
Príspevok na výskum a príspevok na nepriame náklady sú fixné platby pre všetkých prijímateľov podľa tabuľky č.
3.
Tabuľka č. 3: Výška mesačných príspevkov vo výzve
Maximálny
príspevok na
mzdové
náklady/štipendium
(v eur)*

Príspevok na
výskum (v
eur)**

Príspevok na
nepriame
náklady (v
eur)

R4 - vedúci výskumný pracovník

3 670

800/400

350

R3 - samostatný výskumný pracovník

2 790

800/400

350

R2 - Postdoktorand

2 150

800/400

350

807,50 / 940,50

400/200

150

R1 - PhD študent

* Vrátane odvodov zamestnávateľa
** Príspevok vo vyššej sume je určený pre laboratórny výskum, príspevok v nižšej sume je určený pre ostatný výskum. Viac v Manuáli výzvy.

Prijímateľ alebo výskumný pracovník – uchádzač aktívne informuje vykonávateľa o rizikách spojených s
neoprávneným vynakladaním finančných prostriedkov, o dodržiavaní plnenia pracovných zmlúv a pracovnoprávnych predpisov, o vytvorení reálnych podmienok zapracovania výskumníka – uchádzača do výskumných
aktivít prijímateľa, resp. o iných skutočnostiach, ktoré môžu zakladať konflikt záujmov a sú v rozpore s princípmi
nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti a účinnosti.
O uvedených skutočnostiach bude možné informovať prostredníctvom preddefinovaného formulára, ktorý prijímateľ
alebo výskumný pracovník - uchádzač nájde na webovom sídle ÚV SR.
Ďalšie náležitosti k postupu vyhodnotenia zaslaných podnetov sú uvedené v prílohe č. 4 – Manuál k výzve, ako
neoddeliteľná súčasť tejto výzvy.
Žiadateľ je povinný k podpisu zmluvy o poskytnutie prostriedkov z mechanizmu na POO predložiť výpis z registra
trestov nie starší ako 3 mesiace podľa platnej legislatívy.
Financovanie projektu bude zabezpečené z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti (POO) systémom
refundácie (v prípade spätnej oprávnenosti mzdových výdavkov) a zálohových platieb.
Pri realizácii finančných transakcií sa budú dodržiavať procesy stanovené Systémom implementácie POO, časť
Finančné riadenie.
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Zdroj: Výročná správa o stave vysokého školstva 2020, Tab. 10
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Obdobie oprávnenosti výdavkov je od 1. 3. 2022. Žiadateľ bude môcť čerpať skutočne vynaložené mzdové výdavky
mechanizmu do poskytnutia prvej zálohovej platby spätne formou refundácie. Následne budú mzdové výdavky
vyplácané vo forme zálohových platieb maximálne na obdobie 12 mesiacov. Vyplatenie novej zálohovej platby
bude podmienené splnením míľnikov za predchádzajúce obdobie. Vykazovanie príspevku na štipendium/mzdové
náklady sa bude realizovať dokladovaním skutočných výdavkov. Vykazovanie príspevku na výskum a na nepriame
náklady bude realizované formou zjednodušeného vykazovania výdavkov, ktoré bude upravené v zmluve, príp.
v jej prílohách.
Predčasné ukončenie pobytu výskumníka – uchádzača je možné. V takom prípade patria prijímateľovi príspevky
iba za zodpovedajúce obdobie pobytu čo je podmienené odpočtovaním míľnikov, ktoré budú súčasťou
predloženej monitorovacej a záverečnej správy.
Vykonávateľ si v prípade predčasného ukončenia pobytu výskumníka – uchádzača a v iných opodstatnených
prípadoch vyhradzuje právo zriadiť hodnotiacu komisiu. Ďalšie náležitosti – účel zriadenia, práva a povinnosti
hodnotiacej komisie sú podrobne rozpísané v prílohe č. 4 – Manuál k výzve, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
výzvy.
Žiadateľ je povinný ukončiť projekt po vecnej a finančnej stránke vrátane záverečnej platby a monitorovacej správy
do 30. 6. 2026 (v prípade výskumníkov pre fázu kariéry R1, ktorí požiadali o príspevok čerpaný po dobu nad rámec
36 mesiacov).
Žiadateľ bude mať povinnosť uschovať a archivovať všetky podporné dokumenty v súlade so zákonom 395/2002
Z. z. o archívoch a registratúrach, pre potreby kontrol a auditov po dobu do 31. 12. 2031, resp. počas obdobia 5
rokov od uskutočnenia poslednej platby finančnej podpory zo strany EK, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane
skôr.
Žiadateľ je povinný pri nábore a prijímaní výskumníkov – uchádzačov postupovať v súlade s platnou európskou
a slovenskou legislatívou a primerane zohľadniť aj Európsku Chartu pre výskumných pracovníkov a Kódex
správania pre nábor výskumných pracovníkov.
Ďalšie náležitosti sú podrobne rozpísané v prílohe č.5 - Metodika zjednodušeného vykazovania výdavkov, ako
neoddeliteľná súčasť tejto výzvy.
Prílohy k výzve
1. Návrh zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu
Príloha Zmluvy č. 1. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha Zmluvy č. 1. 2 - Opis projektu
Príloha Zmluvy č. 1. 3 - Finančné riadenie a monitorovanie
2. Formulár žiadosti o prostriedky mechanizmu – fáza kariéry R1
3. Formulár žiadosti o prostriedky mechanizmu – fáza kariéry R2 –R4
4. Manuál k výzve
5. Metodika zjednodušeného vykazovania výdavkov
6. Vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov
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