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PRIHLÁŠKA HODNOTITEĽA 
NA ODBORNÉ HODNOTENIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Operačný program Výskum a vývoj

OSOBNÉ ÚDAJE

Meno a priezvisko, titul:	
Adresa :
Telefón, fax, e-mail:

VZDELANIE

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:

Názov školy, sídlo

Od - do

Stupeň vzdelania/diplom



RELEVANTNÉ ODBORNÉ SKÚSENOSTI 
q	Aktuálne zamestnanie: 

Od roku:

Názov a adresa organizácie



Pozícia

Popis aktivít



PUBLIKAĆNÁ ČINNOSŤ 

Prehľad publikačnej činnosti z odboru alebo z projektovej spolupráce:

1.

2.



3.

4.




SKÚSENOSTI S HODNOTENÍM PROJEKTOV

Máte skúsenosti s hodnotením výskumných  projektov a projektov v oblasti infraštruktúry v rámci programov EÚ, štrukturálnych fondov EÚ alebo iných grantových schém:

áno 

nie


Napíšte, aké výskumné projekty a projekty v oblasti infraštruktúry ste hodnotili v uplynulých troch rokoch:

Názov programu 
Téma projektu
Rok
















Iné relevantné informácie súvisiace s hodnotením medzinárodných výskumných projektov a projektov v oblasti infraštruktúry:

....................................................................................................................................................................................

SKÚSENOSTI S REALIZÁCIOU MEDZINÁRODNÝCH  A NÁRODNÝCH PROJEKTOV

Na realizácii akých medzinárodných projektov ste sa podieľali za posledné tri roky:

Názov programu
Téma projektu
Rok










Na realizácii akých národných projektov ste sa podieľali za posledné tri roky:
Názov programu
Názov projektu
Rok












ZNALOSŤ PROBLEMATIKY  VÝSKUMU A VÝVOJA A INFRAŠTRUKTÚRY VŚ

Vyberte jednu alebo viac tém z oblasti výskumu a vývoja a infraštruktúry vysokých škôl, z ktorých máte poznatky a skúsenosti na národnej a medzinárodnej úrovni:


Základný výskum

Aplikovaný výskum

Experimentálny výskum

Výskum a vývoj na vysokých školách 

Výskumné a vývojové organizácie

Výskum a vývoj a podnikateľský sektor

Centrá excelentnosti

Regionálne technologické platformy

Inovatívne malé a stredné podniky

Inovačná kultúra v akademickej sfére

Modernizácia technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

Informačné technológie vo výskume a vývoji

Spolupráca medzi pracoviskami výskumu a vývoja

Spolupráca medzi inštitúciami terciárneho vzdelávania a výskumnými inštitúciami a podnikmi

Spolupráca výskumno-vývojových inštitúcii so spoločenskou a hospodárskou praxou

Bariéry medzi výskumom a vývojom a spoločenskou a hospodárskou praxou

Prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe

Využívanie inštitútu duševného vlastníctva vo výskume a vývoji

Podpora excelentných ľudských zdrojov vo výskume a vývoji

Zamestnanosť vo výskume a vývoji

Mobilita zamestnancov výskumu a vývoja 

Vedecko-výskumné súťaže

Medzinárodná vedecko-technická spolupráca vo výskume a vývoji

Konkurencieschopnosť organizácii výskumu a vývoja v medzinárodnom meradle

Výskum a vývoj a regionálne inovačné stratégie

Výskum a vývoj a nadregionálna spolupráca

Inštitucionálna podpora výskumu a vývoja

Grantové schémy na podporu výskumu a vývoja

Poradenstvo a expertízna činnosť vo výskume a vývoji

Monitoring, prieskum, zber a analýza údajov, informácií a poznatkov vo výskume a vývoji

Technický stav hmotnej infraštruktúry vysokých škôl

Rekonštrukcia, rozširovanie objektov vysokých škôl

Prevádzkové náklady objektov vysokých škôl

Moderné technológie vo vzdelávacom procese na vysokých školách

Modernizácia vnútorného vybavenia vysokých škôl

Iné (uveďte aké):










Uveďte k vybranej téme spôsob, akým ste nadobudli poznatky a skúsenosti:






























ZNALOSŤ PRIORITY

Ktoré prioritné osi Operačného programu Výskum a vývoj sú úzko späté s vašou profesiou, zamestnaním:

Prioritné osi:

Opatrenia:

Rámcové aktivity:



VÝVOJA 
ZNALOSŤ PROBLEMATIKY V OBLASTIACH 12 VECNYCH PRIORIT VYSKUMU A VYVOJA SR Bližší popis jednotlivých vecných priorít je uvedený  v Operačnom programe Výskum a vývoj 


Vyberte jednu alebo viac vecných priorít v  oblasti výskumu a vývoja, z ktorých máte poznatky a skúsenosti na národnej a medzinárodnej úrovni: 


Zdravie – kvalita života

Progresívne materiály a technológie

Biotechnológie

Znalostné technológie s podporou informačných a komunikačných technológií

Infraštruktúra spoločnosti

Energia a energetika

Civilizačné výzvy

Kultúrne a umelecké dedičstvo Slovenska

Bezpečnosť a obrana

Využívanie, ochrana a reprodukcia biologických zdrojov

Ochrana životného prostredia

Využitie domácich surovinových zdrojov

Uveďte k vybranej téme spôsob, akým ste nadobudli poznatky a skúsenosti:




























ZAMERANIE V PODSKUPINÁCH ODBOROV VEDY A TECHNIKY Zameranie vyplňte v súlade s prílohou č. 1 k prihláške hodnotiteľa.


Špecifikácia podskupiny odborov vedy a techniky:

Číselný kód podskupiny odboru vedy a techniky
Názov podskupiny odboru vedy a techniky











REFERENCIE

Uveďte aspoň jeden kontakt:




Svojím podpisom dávam zároveň súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre účely procesu odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Výskum a vývoj.

Ďalej súhlasím so zverejnením môjho mena a priezviska na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zverejnenie sa týka výlučne uvedených údajov, ktoré budú súčasťou uverejneného zoznamu odborných hodnotiteľov pre OP Výskum a vývoj.






Dátum:		








Podpis:				 			




K PRIHLÁŠKE JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ ŽIVOTOPIS (formát Europass) A ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Vyplnenú prihlášku, životopis a čestné vyhlásenie je potrebné poslať na adresu:

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR
SEKCIA ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV EÚ
ODBOR PRE OP VÝSKUM A VÝVOJ
STROMOVÁ 1
813 30 BRATISLAVA

