
Pravidlá pre schvarovanie výskumných projektov medzinárodnej vedecko-technickej
spolupráce financovaných zo zdrojov SAV

Preambula

Cieľom dokumentu je stanoviť rámcové podmienky účasti výskumníkov a výskumných tímov z organizácií
SAV v programoch medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce (MVTS), ako aj pravidiel pre
schval'ovanievýskumných projektov financovaných zo zdrojov SAV v rámci týchto programov, ako sú:

• Program spoločných výskumných projektov (Joint Research Projects, JRP), ktorý slúži na rozvoj
spolupráce SAV s vedeckými inštitúciami a univerzitami vo vyspelých krajinách mimo EÚ,

• Program ERA-NET,
• Program Európskych partnerstiev,
• ďalšie programy MVTSs účasťou SAV.

Tieto rámcové pravidlá sa nevzťahujú na program Mobility, Seal of Excellenceani projekty ERC.

l. Všeobecné podmienky

Zapojenie SAV do vyššie uvedených programov MVTS a do výziev na podávanie návrhov výskumných
projektov v rámci týchto programov, v ktorých je účasť riešitel'ov projektov z organizácií SAV financovaná
zo zdrojov SAV, schvaľuje Predsedníctvo SAV na návrh podpredsedu/podpredsedníčky SAV pre zahraničné
styky.
1. Súčasťounávrhu na zapojenie SAV do príslušnej výzvy je zhodnotenie dopadu na rozpočet MVTS.
2. Predsedníctvo SAV schvaľuje podmienky financovania účasti výskumníkov a výskumných tímov

z organizácií SAV v príslušnej výzve.
3. V prípade účasti SAV vo výzvach programov ERA-NET a Európskych partnerstiev Predsedníctvo SAV

akceptuje podmienky stanovené v memorande o porozumení vrátane podmienky nezasahovaniado
procesu hodnotenia a rešpektovania jeho výsledkov a uznesení riadiaceho výboru.

4. Členovia výskumného tímu projektového návrhu sa nesmú podieľať na príprave výzvy, hodnotení
projektových návrhov a ani na schvaľovaní financovania projektov.

5. Všeobecné pravidlá financovania projektov sú upravené vo Finančných pravidlách pre udeľovanie
grantov SAV na medzinárodné výskumné projekty.

II. Podmienky účasti výskumníkov a výskumných tímov z organizácií SAV

1. Hlavný riešite l' musí mať viac ako 50-percentný pracovný úväzok v organizácii SAV, za ktorú sa návrh
projektu alebo účasťv návrhu projektu podáva.

2. Pokiaľ to podmienky výzvy nešpecifikujú inak, riešitelia (okrem doktorandov) musia mať pracovný
úväzok s organizáciou SAV.

III. Pravidlá pre schval'ovanie výskumných projektov MVTS

1. Návrh na schválenie financovania výskumného projektu programu MVTS predkladá na zasadnutie
Predsedníctva SAV podpredseda/podpredsedníčka SAV pre zahraničné styky po ukončení procesu
hodnotenia v príslušnom medzinárodnom konzorciu alebo v Komisii SAV pre vyhodnocovanie
medzinárodných projektov (KVMP) a v zahraničnej partnerskej organizácii.

2. Prílohou návrhu na schválenie je Žiadosť o finančnú podporu projektu MVTS z rozpočtových
prostriedkov SAV, ktorá obsahuje:

a. základné údaje o projekte,
b. stručnú charakteristiku projektu a jeho ciele,
c. zloženie výskumného tímu,
d. finančný plán s popisom predpokladaných konkrétnych nákladov v jednotlivých

rokoch riešenia.



3. Predsedníctvo SAV neschváli predložený projekt len v prípade nedostatku prostriedkov MVTS na jeho
financovanie alebo v prípade zistenia závažných porušení pravidiel účasti v príslušnej výzve alebo
v prípade zistení závažných nedostatkov v hodnotení návrhov projektov.

IV. Záverečné ustanovenia

Tieto pravidlá schválilo Predsedníctvo SAV uznesenímčíslo 166. C na 5. zasadnutí dňa ll. 11. 2021.
Pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia na webovom sídle SAV
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