Zásady LF UK pre predkladanie žiadostí o grant k výzve:
„Výzva pre podávanie nových žiadostí o grant VEGA so začiatkom
riešenia v roku 2009“
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie
vied vyhlásila výzvu pre podávanie nových žiadostí o grant VEGA so začiatkom
riešenia v roku 2009. Pri príprave nových projektov je nutné postupovať v súlade
s novými Pravidlami VEGA, ktoré sú platné od 1.1.2008 a Pokynmi, ktoré sú
dostupné po prihlásení sa v systéme e-VEGA alebo na stránke Centra projektovej
podpory LFUK http://cpp.fmed.uniba.sk/. VEGA prijíma žiadosti o
dotáciu/finančný príspevok na dva základné typy projektov: projekty základného
výskumu a projekty základného výskumu cieľovo orientované na riešenie
konkrétnych problémov spoločenskej alebo hospodárskej praxe.
Doba riešenia projektu je dva až štyri roky, po schválení projektu ju nie je
možné meniť. Vedúcim projektu môže byť vysokoškolský učiteľ s vysokoškolským
vzdelaním 3. stupňa alebo vedecký pracovník s vysokoškolským vzdelaním 3.
stupňa.
Žiadosť o dotáciu/finančný príspevok na nasledujúci rok sa podáva
elektronicky systémom e-VEGA a v tlačenej forme vygenerovanej týmto systémom
(1 originálny výtlačok v slovenskom a anglickom jazyku) kompletne aj s povinnými
prílohami najneskôr do 31. 3.2008. Elektronická a tlačená verzia žiadosti o grant
musia byť zhodné.
Minimálna výška ročných plánovaných bežných výdavkov na nový projekt
VEGA, ktorého vedúcim je pracovník verejnej vysokej školy, je 100 tis. Sk/rok a
minimálna výška ročných plánovaných kapitálových výdavkov je 31 tis. Sk/rok, ak
projekt je zameraný na problematiku z lekárskych a prírodných vied. Táto
podmienka sa nevzťahuje na príspevok na spoločný projekt. Maximálna výška
ročných plánovaných bežných výdavkov na nový projekt VEGA, ktorého vedúcim je
pracovník verejnej vysokej školy je 900 tis. Sk/rok a maximálna výška ročných
plánovaných kapitálových výdavkov je 500 tis. Sk/rok.
Pre podávanie projektov VEGA z LF UK platia nasledovné zásady:
1. Slovenskú verziu žiadosti o grant v elektronickej podobe (súbor pdf
vygenerovaný v systéme e-VEGA) odošle vedúci projektu najneskôr 22.3.2008 na
adresu Centra projektovej podpory cpp@fmed.uniba.sk.
2. CPP posúdi formálne náležitosti projektu a prípadne navrhne zodpovednému
riešiteľovi úpravu projektu. CPP nebude sledovať vedeckú stránku projektu.
3. Pri zostavovaní rozpočtu je každý vedúci projektu povinný do bežných
výdavkov zakalkulovať aj nepriame režijné náklady Lekárskej fakulty UK vo
výške najmenej 10% z celkových plánovaných nákladov na projekt. Rozpočet
projektu je potrebné vopred konzultovať s povereným pracovníkom
ekonomického oddelenia.
4. Kompletnú žiadosť o grant v tlačenej podobe s prílohami podpísanú riešiteľmi
(v prípade spoločných projektov aj štatutárnym zástupcom spolupracujúcej
organizácie) je potrebné doručiť na CPP do 27. 3. 2008.

5. Kópiu finančnej časti projektu (časť VEGA/C) CPP predloží poverenému
pracovníkovi ekonomického oddelenia LFUK, ktorý svojím podpisom potvrdí
správnosť vypracovaného rozpočtu.
6. CPP následne zabezpečí súhlas dekana LFUK s podaním predloženého projektu,
podpis rektora Univerzity Komenského a doručenie žiadosti o grant na Odbor
vedy a techniky Ministerstva školstva SR.
7. Žiadosť o grant v elektronickej podobe je potrebné podať v systéme e-VEGA
najneskôr 31.3.2008.
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