USMERNENIE K PODÁVANIU ŽIADOSTÍ PRE ROK 2015:
PROJEKTY MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV A DOKTORANDOV V DENNEJ FORME
ŠTÚDIA
Vychádzajúc z potreby rozvoja vedeckej, výskumnej a pedagogickej činnosti mladých vedeckých
pracovníkov a interných doktorandov na EU v Bratislave sú každoročne podporované vedecké a
pedagogické projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia
na fakultách.
Základné informácie o projektoch:
1. O projekt môže požiadať mladý vedecký pracovník, učiteľ a doktorand v dennej forme štúdia,
ktorý ku dňu podania žiadosti nedosiahol vek 30 rokov, pričom ani jeden člen riešiteľského
kolektívu nesmie v čase podania žiadosti prekročiť vek 30 rokov.
2. Riešiteľský kolektív môže byť maximálne päťčlenný, minimálne trojčlenný.
3. Pridelené finančné prostriedky sa určujú podľa konkrétne špecifikovaných aktivít v rámci
riešenia vedeckého projektu a nemôžu sa použiť na mzdy a odmeny riešiteľov. Finančné
prostriedky sa poskytujú v kategórii bežných výdavkov – tovary a služby (cestovné,
konferenčné poplatky, odborná literatúra, drobný spotrebný tovar, a pod.). Projekt môže byť
plánovaný iba na obdobie do konca roka 2015.
4. Mladý vedecký pracovník, učiteľ a doktorand v dennej forme štúdia môže byť v dobe riešenia
projektu zapojený iba do jedného projektu mladých na EU v Bratislave.
Nové projekty:
1. Mladí vedeckí pracovníci, učitelia a doktorandi v dennej forme štúdia, ktorí si chcú podať
projekt, musia podať „Žiadosť o grant Ekonomickej univerzity v Bratislave“ prostredníctvom
priloženého formulára najneskôr do 31. januára 2015. Žiadosti o grant sa podávajú v dvoch
vyhotoveniach v zalepenej obálke cez podateľňu EU v Bratislave a adresujú sa prorektorke
pre vedu a doktorandské štúdium. Pre posúdenie dátumu podania žiadosti je rozhodujúci
dátum pečiatky podateľne EU v Bratislave uvedený na obálke.
2. Žiadatelia si môžu samostatne zvoliť tému projektu s ohľadom na svoje vedeckovýskumné
zameranie.
3. Prednostne budú podporené projekty, ktoré reflektujú výskumné priority SR, OECD a
Európskej únie, resp. majú interdisciplinárny charakter.
4. Žiadateľ je povinný v rámci formuláru žiadosti predložiť aj:
a) návrh nového projektu (písmo Times New Roman, veľkosť 12), v ktorom žiadateľ uvedie
stručnú charakteristiku projektu podľa nasledovnej štruktúry (písm. b) až g)):
b) charakteristiku vedeckých cieľov projektu - max. 1000 znakov,
c) aktuálny stav riešenia predmetnej problematiky, vychádzajúci z prehľadu
najvýznamnejšej domácej i zahraničnej literatúry (s uvedením príslušných prameňov) max. 2500 znakov,
d) navrhované metódy riešenia projektu - max. 1500 znakov,
e) popis fáz riešenia projektu a jeho konkrétnych aktivít - max. 1000 znakov,
f) plánované výstupy riešenia projektu - max. 1000 znakov,
g) navrhovaný rozpočet projektu.

Predloží tiež:
h) súhlas vedúceho katedry / ústavu s realizáciou projektu na príslušnom pracovisku,
i) posudok interného posudzovateľa (môže byť aj z pracoviska riešiteľa),
j) posudok externého posudzovateľa. Posudzovateľ musí byť odborníkom v oblasti
výskumu, na ktorú sa predložený projekt zameriava, prípadne byť odborníkom z praxe.
Posudok musí obsahovať identifikačné údaje posudzovateľa, komplexné zhodnotenie
projektu (silné a slabé stránky) a záver (t.j. ne /odporučenie projektu na financovanie,
resp. odporučenie s výhradami),
k) spracovaný a vytlačený formulár projektového zámeru vedeckovýskumného projektu
a formulár podaného vedeckovýskumného projektu z databázy evidencie
vedeckovýskumných projektov.
Výška prideleného grantu na jeden projekt je v maximálnej výške 3000,- EUR.

