Zásady prideľovania finančných prostriedkov SAV na podporu projektov
medzinárodnej vedeckej spolupráce (MVTS) na rok 2020
Cieľom zásad je stabilizovať podporu konkurencieschopnosti a excelentnosti medzinárodnej
spolupráce organizácií SAV, a prispieť z rozpočtu SAV na krytie preukázateľných vyvolaných
nákladov, ktoré nie je možné uhradiť z prostriedkov získaných zo zahraničných zdrojov alebo zo
zdrojov APVV. Predsedníctvo SAV pri rozpise rozpočtu na rok 2020 vyčlení na podporu projektov
medzinárodnej vedeckej spolupráce čiastku, z ktorej sa poskytujú finančné prostriedky na dva typy
projektov:
A) Projekty medzinárodnej spolupráce, ktorých realizácia vyžaduje hradenie nákladov z rozpočtu SAV
v rámci programu spoločných výskumných projektov Slovenskej akadémie vied (JRP) a programov
ERA-NET. Podávanie projektov sa uskutočňuje v súlade s pravidlami výziev publikovaných na webovej
stránke SAV. Rozhodnutie o financovaní každého jednotlivého projektu schvaľuje Predsedníctvo SAV
na návrh podpredsedu SAV pre zahraničné styky na základe výsledného hodnotenia projektov.
Financovanie projektov sa riadi Finančnými pravidlami na udeľovanie grantov SAV na medzinárodné
výskumné projekty. Na krytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou výziev, hodnotením a
manažmentom projektov sa pre Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV vyčleňujú finančné
prostriedky vo výške maximálne 4% z financií pridelených na tieto projekty v danom roku na základe
rozhodnutia P SAV.
B) Výskumné projekty medzinárodných programov, ktoré dostávajú finančné prostriedky zo zahraničia
a neprechádzajú domácou evaluáciou. O pridelení týchto prostriedkov rozhoduje Predsedníctvo SAV na
základe návrhu Komisie SAV pre MVTS. Postupuje sa pritom nasledovne:
1. Riešitelia sa uchádzajú o pridelenie finančných prostriedkov na projekty MVTS prostredníctvom
formulára „Žiadosť o finančnú podporu projektu MVTS z rozpočtových prostriedkov SAV“.
Žiadosti sa podávajú na Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV. Zásady a formulár sú
k dispozícii na webových stránkach SAV.
2. Projekty MVTS budú zo strany SAV podporované počas celej doby riešenia vyjadrenej počtom
rokov a pridelené finančné prostriedky budú rozpísané adresne na projekt.
3. Finančné prostriedky sa v r. 2019 prideľujú v dvoch etapách. Uzávierka podávania žiadostí v prvej
etape je 17. apríla 2020, v druhej etape 18. septembra 2020. Prostriedky budú v jednotlivých
etapách pridelené po schválení Predsedníctvom SAV.
4. Projekty MVTS, ktorých podporné financovanie navrhuje Komisia SAV pre MVTS, sa rozdelia
podľa priorít vednej politiky SAV na:
a) projekty programu Horizont 2020,
b) projekty COST,
c) ostatné multilaterálne projekty MVTS (INTAS, ERDF vrátane Interreg, ETC/BD EÚ,
CULTURE, Socrates, Leonardo, GDRE, EUREKA, UNESCO, NATO, IAEA, IEA, NSF,
NIH, IVF atď.).
5. Kritériá pre udeľovanie finančných prostriedkov MVTS, ktorých podporné dofinancovanie navrhuje
Komisia SAV pre MVTS:
a) pre projekty Horizont 2020 predstavuje výška podporných prostriedkov:
i. maximálne 3,0 x n €, ak ide o projekty ERC, pri ktorých je zamestnanec organizácie
SAV riešiteľom projektu,
ii. maximálne 2,0 x n €, ak ide o projekty ERC, pri ktorých je organizácia hostiteľskou
organizáciou riešiteľa projektu, ktorý nie je v čase podania projektu zamestnancom
organizácie SAV,
iii. maximálne 1,6 x n €, ak ide o projekty typu RIA alebo IA** a organizácia je
koordinátorom projektu,
iv. maximálne 1,4 x n €, ak ide o projekty typu RIA alebo IA a organizácia je
partnerom projektu,
v. maximálne 1,4 x n €, ak ide o projekty MSCA, pri ktorých je zamestnanec
organizácie SAV riešiteľom projektu,
vi. maximálne 1,2 x n €, ak ide o projekty MSCA, pri ktorých je organizácia
hostiteľskou organizáciou riešiteľa projektu, ktorý nie je v čase podania projektu
zamestnancom organizácie SAV,

b)
c)

d)

e)

vii. maximálne 1,2 x n €, ak ide o projekty ostatných typov (CSA, PRI, SME, FTI)
a organizácia je koordinátorom projektu,
viii. maximálne n €, ak ide o projekty ostatných typov (CSA, PRI, SME, FTI)
a organizácia je partnerom projektu,
pre projekty COST predstavuje výška podporných prostriedkov maximálne n € v závislosti
na dĺžke trvania projektu v danom roku na základe dokladu o schválení projektu zahraničnou
grantovou agentúrou s uvedením dĺžky trvania projektu,
pre ostatné vedecké projekty sa finančná podpora prideľuje podľa výšky disponibilných
prostriedkov v rámci tretej etapy, pričom predstavuje maximálne n € v závislosti na dĺžke
trvania projektu v danom roku na základe dokladu o schválení projektu zahraničnou
grantovou agentúrou s uvedením dĺžky trvania projektu,
v prípade nových, resp. novoregistrovaných projektov MVTS, na ktoré sa podávajú žiadosti
o podporu prvýkrát v roku 2020, ale účasť organizácie SAV v projekte sa začala v r. 2019
(alebo skôr), môže organizácia požiadať o jednorazové navýšenie podpory na rok 2020 do
výšky 150%,
v prípade nových projektov Horizont 2020, u ktorých sa začína doba riešenia projektu podľa
dokladu o negociačných rokovaní v Európskej komisii v prvom štvrťroku 2020 a ešte nie je
k dispozícií podpísaný kontrakt (Grant Agreement) projektu, riešiteľ z SAV môže predložiť
žiadosť o podmienečné schválenie pridelenia finančných prostriedkov na podporu daného
projektu v rámci 1. etapy 2020 (do 17. 4. 2020). Schválená finančná podpora sa žiadateľovi
(organizácii SAV) pridelí až po predložení kópie kontraktu.

Výška podpory sa vo všetkých typoch projektov prepočítava počtom mesiacov, v ktorých prebieha riešenie
projektu.
Po schválení rozpisu finančných prostriedkov na podporu projektov MVTS Predsedníctvom SAV budú
navýšené rozpočty bežných výdavkov organizácií SAV – žiadateľov.
* O výške koeficientu n rozhoduje Predsedníctvo SAV
** Typy projektov (akcií) v programe Horizont 2020:
RIA – Research & Innovation Action
ERC – ERC Grants
CSA – Coordination & Support Action
IA – Innovation Actions
MSCA – Marie Skłodowska-Curie Action
PRI – Prizes
SME – SME Instruments
FTI – Fast Track to Innovation

Príloha 1: Formulár MVTS – „Žiadosť o finančnú podporu projektu MVTS z rozpočtových prostriedkov SAV“
Príloha 2: Pokyny na vyplnenie formulára MVTS

