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Prečo si žiadať o financie








Možnosť realizovať vlastné plány, veci, ktoré
pokladám za dôležité
Nezávislosť
Naučiť sa získavať prostriedky na iné dôležité
vlastné projekty, viesť tím ľudí
Spolupracovať s vybranými ľuďmi
Dôležitý krok na ceste k „veľkým“ európskym
projektom

Možnosti financovania
Väčšie zdroje: 1 mil. Sk a viac:
APVV, MŠ, MPSVR – Európsky sociálny fond
 Stredné zdroje: 50 tis. Sk až 1 mil. Sk:
medzinárodná spolupráca, nadácie, neziskové
organizácie, Tatrabanka, Siemens, VŠ
 Malé zdroje: do 50 tisíc Sk: Komunitná nadácia
Bratislava/ Citibank, hlavné mesto BA, ai.


Väčšie zdroje: MŠ - Európsky sociálny fond
ESF - jeden zo 4 štrukturálnych fondov EÚ. Podporuje:
 zlepšovanie vzdelávania, odborného školstva,
poradenstva a vytvárania podmienok pre celoživotné
vzdelávanie
 kvalifikovaná a prispôsobivá pracovná sila, inovácie,
organizácia práce
 rozširovanie kvalifikácie a zvyšovanie ľudského
potenciálu vo vede, výskume a technike
 účasť žien na trhu práce, profesionálny rozvoj
www.esf.gov.sk

Stredné zdroje: medzinárodná bilaterálna
spolupráca








Vedecko-technická spolupráca na základe
bilaterálnych dohôd ministerstiev školstva
Partneri: JAR (aktuálne do 30. 11), ČR,
Maďarsko, Slovinsko, Ukrajina, Francúzsko,
Čína, Bulharsko
Raz za dva roky žiadosti, dvojročné projekty
Cestovné + menšie náklady na výskum
Podávajú sa na obidvoch stranách
Administrátor:

Stredné zdroje:
Štipendijný program HLAVIČKA
 4 ročník v školskom roku 2007/2008
 zahraničné študijné pobyty, letné školy, stáže, výskumné pobyty
v celej Európe
 Žiadatelia: študenti/ doktorandi práva, ekonómie, IT,
technických odborov, prírodných vied a medicíny, trvalý
pobyt v SR.
 štipendium max. 150 000 Sk (3 týždne-6 mesiacov)
 rozpočet: 4 mil. Sk
 projekt vedeckého, odborného alebo praktického charakteru
 1. kolo programu uzávierka 30. 10. 2006: 27 žiadostí (3
nespĺňali kritériá, 18 podporených, 1,07 mil. Sk

Stredné zdroje:
Štipendijný program HLAVIČKA: kritériá podpory
1) Obsah žiadosti:
Kvalita projektu: priama súvislosť s odborom štúdia. ciele, metódy,
realizované a plánované činnosti, príspevok k zvýšeniu
odbornosti, rozpočet
Referencie: odborníci v oblasti (schopnosť študenta absolvovať
štúdium v zahraničí, záujem a potenciál (napr. jazyky)
2) Forma žiadosti
potrebné prílohy, splnenie kritérií, prehľadnosť
zohľadnenie, ak študent (nie doktorand) pochádza zo sociálne
znevýhodneného prostredia
Najbližšia uzávierka: 5. 11. 2007 (5. 5. 08) www.nadaciaspp.sk

Stredné zdroje:
podporení doktorandi v 3.kole: 40 %
4. kolo: 45 % žiadostí
Klub H.:
Jazykové kurzy, konferencie, semináre,
outdoorové tréning, team building,
zlepšenie vyučovania
Ocenenie „Výnimočný učiteľ/-ka“
 spoločenské uznanie práce výnimočných pedagógov,
pozdvihnutie vážnosti učiteľského povolania
 každý podporený štipendista má možnosť oceniť pedagóga,
ktorý najviac prispel k jeho rastu

Stredné zdroje: medzinárodná spolupráca
– Vyšehradský fond


Programy – jeden z cieľov je podporiť vedu a
výskum
1. malé granty: do 6 mesiacov, max. 4 tis. €
2. štandardné: do 12 mesiacov, min. 4001 €
3. strategické: 12-36 mesiacov, 40 -100 tis. €
4. štipendiá pre postgraduálnych študentov

www.visegradfund.org

Vyšehradský fond – štipendiá pre študentov
Intra-Visegrad: z V4 do V4
 Out-Going: z V4 do Albánsko, Bielorusko, BaH,
Chorvátsko, Macedónsko, Moldavsko, ČH, Srbsko,
Ukrajina
 In-Coming: naopak
 Štipendijný program pre študentov z Ukrajiny:
5-10 mesiacov, 2-2,5 tis. € na semester
Bez obmedzení veku, termín: 31. 1. 2008
podaných asi 260 žiadostí/rok, niekoľko desiatok
podporených v každom programe


Stredné zdroje - Tatrabanka
Program podpory kvality vzdelávania na VŠ ekonomického
zamerania
cieľ: podporiť fakulty ekonomického a manažérskeho zamerania
 aktivity realizované na škole súvisiace s vzdelávaním
 primárny prospech majú študenti
 pridaná hodnota, kreativita a inovatívnosť
 prepájanie vyučovania s praxou a zlepšenie pripravenosti na prax
 využívanie moderných poznatkov zo zahraničia
 žiadateľ: škola, partner: zahraničný alebo firma zo SR
 max: 200 tis. Sk
 2. ročník (uzávierka: 30. 4. 2007): 32 projektov, 17 podporených
 nové programy predstavené v decembri 2007 (viac programov)

Stredné zdroje - Tatrabanka
Program podpory postgraduálnych študentov
podpora slovenských doktorandov (ekonómia, právo, technika, IT,
matematika) pre štúdium na VŠ na Slovensku i v zahraničí
 úhrada školného/životných nákladov súvisiacich so štúdiom
 5 študentov, 200 000, - Sk pre každého
 1. výzva: podpora výnimočných doktorandov z ekonómie
(predložený projekt+ interview)
 Uzávierka 28. 4.
4.22006
006
 predložené žiadosti: 10, podporených 6 doktorandov, spolu 1,2
mil. Sk
 koncom roka prehodnotenie priorít nadácie
www.nadaciatatrabanky.sk

Stredné zdroje - Nadácia VÚB
Pre Vzdelanie: Otvorená grantová schéma pre rok 2007
Cieľ: podpora mladých ľudí nad 18 rokov, ktorí hľadajú
vzdelávanie nad rámec bežného štúdia + odstraňovať
geografické, spoločenské a ekonomické bariéry pri získavaní
vedomostí + pomôcť európskemu rozmeru vzdelávania na
Slovensku
Podpora je určená : na vzdelávacie projekty
Žiadatelia: VŠ (manažment, ekonómia, financie, matematika) a
MVO pri VŠ (nie študenti samostatne)
Max výška grantu: 200.000 Sk (rozpočet pre r. 2007: 1,3 mil Sk)
Spoluúčasť: min. 20 %
Trvanie projektu: max. 12 mesiacov
Uzávierka: 28. 09. 2007
www.nadaciavub.sk

Stredné zdroje: Werner von Siemens
Excellence Award
Za výnimočné výsledky v odvetviach:











výroba, prenos a rozvod elektrickej energie,
informačné a komunikačné produkty a siete,
dopravná technika, zabezpečovacie a riadiace systémy pre dopravu,
automatizačná technika a pohony, produkty, systémy a zariadenia na
automatizáciu,
priemyselné investičné zariadenia a celky, technické služby,
technológie budov, služby a riešenia v oblasti,
výroba svetelných zdrojov,
medicínska technika,
ochrana životného prostredia, ekologické výrobné technológie

Stredné zdroje
+ práce z oblasti nových technológií, ktoré nachádzajú
uplatnenie v uvedených odboroch a dosahujú
vynikajúce výsledky



200 000 Sk za najlepšiu výskumnú prácu
vek do 40 rokov, originálny výskumný projekt
120 000 Sk za najlepšiu doktorandskú prácu
80 000 Sk za najlepšiu diplomovú prácu



Uzávierka: 31. júl 2007





www.siemens.sk/award

Stredné zdroje:
Podpora vzdelávania o občianskej spoločnosti
 Cieľ: zvýšiť úroveň vzdelávania zameraného na občiansku spoločnosť a
neziskový sektor:
- inovácia učebných plánov a tvorba učebných materiálov
- obohatenie metodiky výučby, metodiky práce so študentmi a hodnotenia
- medzinárodná spolupráca a sieťovanie (krátkodobé stáže, študijné pobyty)
- priamy dopad na systémové zmeny vo vyššom vzdelávaní v oblasti OS a
neziskového sektora
 Žiadatelia: VŠ (fakulty, katedry)
 Odporúčaná dĺžka projektu: 12 mesiacov
max grant: 80,000,-Sk
 NIE výskumné projekty, individuálne štúdium v zahraničí, komerčné a
reprezentatívne aktivity VŠ, investičné náklady, nákup technického
a kancelárskeho vybavenia, mzdy pracovníkov organizácie žiadateľa, spätné
financovanie už realizovaných projektov
 Uzávierka: 15. október 2007
 konzultovať projekt s manažérom programu

Stredné zdroje:
1. Štipendium VNJH
Cieľ: zamedziť odchodu nadaných mladých učiteľov z VŠ
Interní doktorandi alebo asistenti do 35 rokov v humanitných a
spoločenských vedách
Žiadosť: stručný životopis, popis pracovného postavenia žiadateľa,
jeho životné a odborné plány a jeho pedagogické alebo vedecké
zameranie preukázané publikovanými/nepublikovanými prácami
Žiadosť v písomnej aj v elektronickej podobe + pripojiť
písomné podklady a/alebo odporučenie. Víta sa originalita a
tvorivosť
 Uzávierka: 30. júna
 Štipendium: jednoročné na školský rok: 60 000,- Sk.
 Spôsob využitia závisí od vôle a potreby obdarovaných
Výsledky na www.vnjh.sk – päť ocenených 2006/7, traja 2007/8

Stredné zdroje:
2. Cena Petra Fedora
 oceniť mladých ľudí, ktorí pokračujú v interdisciplinárnom
prístupe k biologickým problémom v smeroch matematiky,
fyziky, chémie, biológie a informatiky(exaktné vysvetlenie
biologických funkcií, od úrovne nukleových kyselín a membrán
po úroveň ľudského mozgu)
 Jedno ocenenie cca 10 tisíc Sk raz za kalendárny rok.
 vek do 35 rokov ( u mužov sa pripočítajú roky na ZVS a u žien
na MD)
 úspešné pôsobenie v danej oblasti

Stredné zdroje:
3. Libellus Primus
Najlepšia knižná prvotina v spoločenských a humanitných
vedách
60 000 Sk, uzávierka: 25. 12. 2007
4. Cursus Inovati
projekty, ktoré prispievajú k rozvoju odboru a k zapájaniu
študentov do bádateľskej činnosti
Možná konzultácia vopred
Uzávierka: 30. 6. 2007

Ostatné stredné zdroje








CEI (1. 4. 2008)
Francúzsky inštitút
Konrad Adenauer Stiftung, Fridrich Ebert
Stiftung
Socrates – NK Socrates
Granty univerzít
MŠ SR: AV

Malé zdroje - granty hl.m. Bratislava







školenia, propagácia a osveta - primárna
prevencia proti drogám a ďalším spoločensko patologickým javom
dotácie na kultúrne podujatia, záujmové činnosti,
športové akcie do 50 tis. Sk
Uzávierky– k 31.marcu a k 30. septembru
www.bratislava.sk

Malé zdroje: KNB-Citibank a ĽUBA
KNB
 granty na vzdelávacie aktivity, do 25 tisíc Sk
 konzultácia vopred, či žiadateľ spĺňa podmienky
 www.citibank.com, www.knb.sk
Grand Prix Ľudovej banky
 vynikajúcim absolventom slovenských VŠ,
 40 tisíc Sk + medaila
 www.luba.sk

Kde nájsť informácie o výzvach




www.changenet.sk - Granty, fundraising a
filantropia
www.dotacie.info - Školstvo, vzdelávanie,
štipendiá

Možné problémy a nástrahy






Hľadanie, písanie, riadenie a administrovanie
grantov zaberie viac - veľa času v porovnaní s
výskumom
Vy získate grant, rozhoduje niekto iný
Konflikty s kolegami a nadriadenými
Byrokracia na pracovisku

Možné problémy a nástrahy







Ako získať/ udržať spolupracovníkov
Prelínanie sa období grantov
Únava, demotivácia z neúspešných žiadostí
Dilema, či čakať na výsledky žiadosti alebo v
medziobdobí pripraviť inú žiadosť?
Je idea projektov správna a spravodlivá?

 Na záver:

Veľa úspechov pri príprave a riadení
projektov!

