
Príloha Zmluvy č. 1. 2  
  
 

OPIS PROJEKTU 
 
Všeobecné identifikačné údaje 
 
Komponent:  Komponent 9: Efektívne riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií 
Reforma/investícia: Reforma 3: Excelentná veda 
Názov výzvy: Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na 

Ukrajine 
 
Názov vykonávateľa:  Úrad vlády Slovenskej republiky 
Adresa vykonávateľa: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava  
 
Kontaktná osoba vykonávateľa:  
 
Názov prijímateľa: ............................................................ 
Adresa prijímateľa: ............................................................ 
 
Kontaktné osoby prijímateľa: 
1. ............................................ 
2. ............................................ 
 
Trvanie projektu:   od .  . 2022 do .  . 2026 
Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na zámer: ......................... EUR 
 
Financovanie 
 
Financovanie bude zabezpečené z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti (POO) systémom 
refundácie,   alebo zálohových platieb, alebo ich kombinácie v zmysle Prílohy č. 3 Zmluvy: Finančné riadenie 
a monitorovanie projektu. 
 
Miesto realizácie  
 
 
Miesto výkonu práce výskumníka ............................................... 
 
 
 
Ciele výzvy a projektu 
 
Cieľom výzvy je podporiť výskumných pracovníkov (vrátane vysokoškolských učiteľov), 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 výskumné inštitúcie, ktoré v nadväznosti na situáciu na Ukrajine prijmú 
výskumníka. 

Hlavným cieľom projektu je podporiť výskumníka .....................................................................................(uvedie 
sa meno) na/v ...........................................................(uvedie sa prijímateľ) pri relokácií jeho výskumnej činnosti na 



Slovensko. A to tak, aby z úspešného zapracovania výskumníka u prijímateľa benefitovali obe strany a podporil sa 
rozvoj výskumného potenciálu u jednotlivca aj inštitúcie.   
 
  
 
 

AKTIVITY PROJEKTU 
 

(Prijímateľ vloží navrhované aktivity zo žiadosti ako aj návrh míľnikov. Odporúčané sú míľniky, zamerané na 
zapracovanie výskumníka do výskumných aktivít prijímateľa, publikačné výstupy a v prípade PhD. štúdia míľniky 
z tohto štúdia. Rozsah min. 1000 znakov, maximálne 5000 znakov.  
(Aktivity projektu musia byť totožné s aktivitami uvedenými v schválenej žiadosti.) 
 
Zároveň žiadame o vyplnenie míľnikov podľa jednotlivých rokov.  
 

MÍĽNIKY PROJEKTU 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODPOČTOVANIE VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
 
Výskumný projekt bude považovaný za splnený: 

 
 Predložením monitorovacích správ, (1x ročne) s ohľadom na logickú nadväznosť postupov 

a plnenie deklarovaných cieľov 
 Predložením záverečnej správy sumarizujúcej všetky dosiahnuté ciele a uskutočnené aktivity  
 Plnením dosiahnutých míľnikov 

 
Naplnenie požadovaných cieľov v súlade s plnením stanovených míľnikov je predpokladom vyplatenia ďalších 
zálohových platieb z prostriedkov mechanizmu. 
 
 

 

 

 


