VÝZVA NA PODÁVANIE SPRÁV O VÝSLEDKOCH
RIEŠENIA PROJEKTOV KONČIACICH V ROKU 2013:
PROJEKTY MLADÝCH UČITEĽOV, VEDECKÝCH
PRACOVNÍKOV A DOKTORANDOV V DENNEJ FORME
ŠTÚDIA
Končiace projekty
1. Zodpovedný riešiteľ predloží Internej grantovej komisii do 10. januára 2014 správu o
riešení projektu a jeho výsledkoch v dvoch vyhotoveniach na Oddelenie pre vedu
a doktorandské štúdium EU v Bratislave - rektorát.
2. Žiadateľ je povinný v správe uviesť nasledovné:
a) splnenie cieľov projektu,
b) použité metódy riešenia projektu,
c) dosiahnuté výsledky za celé obdobie riešenia projektu (nové postupy, nové metodiky,
počet prezentácií na konferenciách, počet publikačných výstupov a pod.),
d) zoznam publikačných výstupov z riešenia projektu (výstup z EPC Slovenskej
ekonomickej knižnice),
e) kópie piatich najvýznamnejších publikačných výstupov z riešenia projektu (statí v
časopisoch, zborníkoch, abstraktov z konferencií a pod.). Ako výstupy riešenia projektu sa
akceptujú len tie publikácie, v ktorých je uvedený odkaz na projekt (názov a kód projektu),
f) prehľad použitia pridelených finančných prostriedkov,
g) posudok jedného externého posudzovateľa a jedného interného posudzovateľa.
3. Za účelné a včasné použitie finančných prostriedkov zodpovedá zodpovedný riešiteľ grantu
a o jeho použití nemôže rozhodovať fakulta / celouniverzitné pracovisko.
4. Nákup materiálu, prístrojov, zariadení a výpočtovej techniky je možné realizovať len v
súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a vnútornými predpismi EU v Bratislave.
5. V prípade, že mladý vedecký pracovník nevyčerpá finančné prostriedky do 30. novembra
príslušného roku, resp. do tohto termínu nepredloží požiadavku na ich úplné použitie, je v
právomoci rektora EU v Bratislave pridelené prostriedky použiť na iný účel.
Pri posudzovaní správ sa hodnotia najmä prínosy riešenia projektu, štruktúra a kvalita
publikačných výstupov (pričom sa kontroluje aj to, či je v nich uvedený odkaz na grant EU
s uvedením jeho názvu a kódu), ako aj hospodárnosť a účelnosť použitia pridelených
finančných prostriedkov.
V prípade negatívneho hodnotenia správy, alebo jej nepredloženia v stanovenom termíne
nebude žiadateľovi v budúcnosti financovaný iný grant z prostriedkov EU v Bratislave, resp.
EU v Bratislave bude požadovať od riešiteľského kolektívu vrátenie (časti) pridelených
finančných prostriedkov, ak boli použité v rozpore so schváleným projektom.

