Formulár
Obsah formuláru (formulár sa nepredkladá, ale sa vypĺňa prostredníctvom určeného portálu).
Cieľom poskytnutých informácií je vysvetliť ako predložený projekt zabezpečí naplnenie zámerov
vysokej školy a objasniť tvorbu rozpočtu.
Vysoká škola
Názov vysokej školy, ktorá predkladá žiadosť
Plánovaný trvanie projektu
12 až 36 mesiacov
Názov projektu
S ohľadom na časový faktor a disponibilný rozpočet môže podaný projekt obsahovať jeden alebo dva
zámery, ktoré sú následne opísané aktivitami.
Vymedzenie zámeru
Uveďte zámer z dlhodobého zámeru vysokej školy, ktorý chcete naplniť predloženým projektom. Max
2000 znakov (vrátane medzier).
Súčasný stav
Opíšte súčasný stav, v oblasti vybraného zámeru. Max 2000 znakov (vrátane medzier).
Cieľový stav
Opíšte stav, ktorý očakávate po skončení projektu, očakávané prínosy pre vysokú školu a ako dôjde
k naplneniu zámeru vysokej školy. Max 3000 znakov (vrátane medzier).
Vplyv na vonkajšie prostredie
Objasnite, ako projekt podporuje plnenie dlhodobého zámeru ministerstva. Max 2000 znakov
(vrátane medzier).
Vymedzte formou aktivít postupnosť krokov, ktorými plánujete dosiahnuť cieľový stav. Na jeden
zámer uveďte najviac šesť aktivít.
Pomenovanie aktivity
Slovne pomenujte aktivitu
Začatie aktivity
Uveďte poradie mesiaca (z hľadiska trvania
projektu), v ktorom začne aktivita
Ukončenie aktivity
Uveďte poradie mesiaca (z hľadiska trvania
projektu), v ktorom skončí aktivita
Trvanie aktivity v mesiacoch
Uveďte počet mesiacov, v ktorých trvá aktivita
Popíšte činnosti, ktoré sú predmetom tejto aktivity, spôsob ich zabezpečenia a pod. Max 4000 znakov
(vrátane medzier).
Ciele zabezpečené aktivitou
Objasnite a kvantifikujte formou merateľného ukazovateľa ciele, ktoré dosiahnete touto aktivitou.
Uveďte prípadné dôvody pre ktoré kvantifikácia nie je možná. Max. 2000 znakov (vrátane medzier).
Uveďte očakávané výstupy aktivity
Uveďte očakávané výstupy danej aktivity, najmä publikácie, podujatia a pod. Max. 2000 znakov
(vrátane medzier).
Riešiteľský kolektív
Vymedzte formou pozícií zoznam osôb, ktoré sa budú ako zamestnanci podieľať na aktivitách
projektu. Pre každú pozíciu vypíšte požadované údaje.
Označenie pozície
(max 100 znakov vrátane medzier)
Meno a priezvisko
Ak nebude pozícia obsadená až počas realizácie
projektu, uveďte meno a priezvisko osoby v danej
pozícií (max 100 znakov vrátane medzier)
Opis pozície
Uveďte pracovnú náplň a zodpovednosti danej
pozícii v rámci realizácie projektu (max 2000
znakov vrátane medzier)
Rozsah zapojenia pozície do jednotlivých aktivít
Pre každú aktivitu, do ktorej bude zamestnanec na danej pozícii zapojený, uveďte rozsah zapojenia

a hodinovú sadzbu
Aktivita projektu

Počet plánovaných hodín na aktivitu

Hodinová sadzba

Rozpočet
Zostavte rozpočet projektu podľa jednotlivých aktivít.
Aktivita – názov aktivity
Osobné náklady
Odvody zamestnávateľa
Spolu osobné náklady
Osobné náklady hradené z iných zdrojov

Tovary a služby
Stručné vymedzenie tovaru alebo služby, výdavky v
kategórii 630 podľa ekonomickej klasifikácie
rozpočtovej klasifikácie (max 200 znakov)

Spolu za Tovary a služby
Obstarávanie kapitálových aktív
Stručné vymedzenie výdavkov v kategórii 710 podľa
ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
(max 200 znakov)

Sumár z personálnej matice
0,352 * osobné náklady
Ak časť osobných nákladov plánujete hradiť
z iných zdrojov ako z dotácie, uveďte sumu,
ktorou pokryjete osobné náklady z iných
zdrojov
Komentár ku
kalkulácii
výdavkov
(max. 1500
znakov
vrátane
medzier)

Výdavky
hradené z
dotácie

Výdavky
hradené
z iných zdrojov

Komentár ku
kalkulácii
výdavkov
(max. 1500
znakov
vrátane
medzier)

Výdavky
hradené z
dotácie

Výdavky
hradené
z iných zdrojov

Spolu za kapitálové aktíva
Spolu za aktivitu

Sumár rozpočtu
Požadovaná dotácia
Osobné náklady
Tovary a služby
Obstarávanie kapitálových aktív
Spolu

Vlastné zdroje

Spolu

