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Príloha č. 2 k Príkazu ministra č. 18/2018

Formulár k žiadosti o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na financovanie rozvojového projektu na rok 2018

Obsah formulára (formulár sa nepredkladá, ale vypĺňa prostredníctvom určeného portálu)

Názov vysokej školy

Názov projektu

Obdobie riešenia projektu
Od dd.mm.rrrr do dd.mm.rrrr 
Štatutárny orgán
meno, priezvisko
Kontaktná osoba na účely komunikácie o predloženom projekte
Meno a priezvisko

Pracovné zaradenie

Email

Telefón


Tematická oblasť
Uveďte vybranú tematickú oblasť v zmysle výzvy.


Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
Uveďte konkrétne odseky/ciele z dlhodobého zámeru vysokej školy alebo fakulty, z ktorých vychádza predložený projekt, a vysvetlite ako aktivity projektu prispejú k ich naplneniu. Uveďte aj konkrétny odkaz na dlhodobý zámer na webovom sídle vysokej školy.
Maximálne 4000 znakov vrátane medzier.

Súčasný stav
Opíšte doterajšie aktivity v oblasti projektu, uveďte problémy a výzvy, na ktoré chcete aktivitami projektu reagovať. Maximálne 4000 znakov (vrátane medzier).

Cieľový stav 
Opíšte výsledný stav, ktorý dosiahnete uskutočnením projektu. Opíšte plánované prínosy projektu pre vysokú školu. Maximálne 6000 znakov (vrátane medzier).

Nadväznosť aktivít
Opíšte postupnosť krokov, aktivít, z ktorých bude pozostávať projekt. Vysvetlite ako sa zo súčasného stavu aktivitami dosiahne cieľový stav. Maximálne 6000 znakov (vrátane medzier).

Opis jednotlivých aktivít projektu
Opis aktivít projektu, ktorými sa má dosiahnuť cieľový stav: 
Aktivity uvádzajte jednotlivo a pre každú nasledujúcu aktivitu pridajte nové pole. 

Pre jednotlivé aktivity uveďte merateľné ukazovatele, ktoré vyjadrujú výsledky aktivity. 
K  jednotlivým ukazovateľom uveďte i východiskovú hodnotu (ak je k dispozícii, resp. odhad) a cieľovú hodnotu na konci projektu. V opise ukazovateľa sa uvedie charakteristika a spôsob stanovenia merateľného ukazovateľa.
Názov aktivity

Trvanie aktivity
Uveďte počet mesiacov, počas ktorých trvá aktivita
Opis aktivity
Opíšte činnosti, ktoré sú predmetom tejto aktivity. Max. 2000 znakov. 
Očakávané výstupy aktivity
Uveďte očakávané výstupy danej aktivity, najmä publikácie, podujatia a pod. Max. 2000 znakov 
(vrátane medzier).
Merateľné ukazovatele aktivity
Merateľný ukazovateľ
Jednotka
Východisková hodnota
Hodnota na konci projektu
Opis ukazovateľa






Vplyv na vonkajšie prostredie
Objasnite, ako projekt podporuje plnenie dlhodobého zámeru ministerstva. Ak bola zvolená tematická oblasť č. 2 Podpora vysokých škôl pri plnení záväzkov prijatých v rámci Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania SR (ďalej len „digitálna koalícia“), vysvetlite ako projekt prispeje k plneniu záväzkov stanovených vysokou školou v rámci členstva v digitálnej koalícii. Maximálne 3000 znakov (vrátane medzier).

Spôsob zabezpečenia aktivít
Uveďte, ako budú organizované aktivity a ako bude projekt riadený a uskutočňovaný, napríklad či bude realizácia zabezpečená prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo prostredníctvom expertov z iných vysokých škôl/ustanovizní, ak áno v akom postavení a koľkí a v akom rozsahu.
Maximálne 3000 znakov vrátane medzier.

Zodpovedný riešiteľ
Uveďte meno, priezvisko, pracovné zaradenie zodpovedného riešiteľa a kontakt (adresa, email, telefón). 

Personálna matica
Pozícia v projekte
Stručná náplň práce
Počet hodín alokovaných na projekt









Uveďte názvy pracovných pozícií v projekte a plánovaný počet odpracovaných hodín v projekte na jednotlivých pozíciách v jednotlivých rokoch. 

Rozpočet projektu
Kód podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
Aktivita
Komentár
Dotácia
Vlastné zdroje
Spolu
Priame výdavky - bežné






Priame výdavky - kapitálové






Nepriame výdavky - bežné
0,1 * dotácia na bežné výdavky 


Spolu




Sumár – rozpočet projektu

dotácia
spolu
Bežné výdavky spolu
Súčet bežných výdavkov – dotácia 
Súčet bežných výdavkov –dotácia + súčet bežných výdavkov – vlastné zdroje
Nepriame výdavky
0.1*súčet bežných výdavkov – dotácia
0.1*súčet bežných výdavkov – dotácia
Kapitálové výdavky spolu
Súčet kapitálových výdavkov – dotácia
Súčet kapitálových výdavkov – dotácia + súčet kapitálových výdavkov – vlastné zdroje
Spolu
Súčet bežných – dotácia + kapitálových – dotácia
Súčet bežných + kapitálových

Zostavte rozpočet projektu podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie na úrovni podpoložiek ekonomickej klasifikácie. V prípade kategórií 610 a 620 sa rozpočet uvádza na úrovni kategórie, nie je potrebný rozpis na podpoložky. Kategóriu 620 je prípustné rozpočtovať len v rámci vlastných zdrojov.
Nie sú stanovené ďalšie požiadavky na spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov, žiadateľ však môže v rozpočte uviesť výšku vlastných zdrojov vložených do projektu najmä pre odstránenie pochybností hodnotiteľov, či z danej výšky dotácie je možné zabezpečiť aktivity v plánovanom rozsahu.
Pri zostavovaní rozpočtu, použití dotácie a vyúčtovaní bude prijímateľ dotácie oprávnený uplatniť 10 % z bežnej dotácie na pokrytie nepriamych nákladov projektu, ktoré nepodliehajú zúčtovaniu (paušálne výdavky). Formulár počíta výšku nepriamych výdavkov automaticky. 
V rámci vyúčtovania projektu sa bude akceptovať súčet navýšenia čerpania finančných prostriedkov na jednotlivých podpoložkách schváleného rozpočtu v rozsahu najviac 10 % z celkovo poskytnutej dotácie (úprava rozpočtu projektu) pre náklady hradené z dotácie. V prípade nákladov hradených z vlastných zdrojov sa akceptuje súčet znížení nákladov na jednotlivých podpoložkách hradených z vlastných zdrojov najviac v rozsahu 10 % z rozpočtovaných vlastných zdrojov (prípadné dofinancovanie projektu z vlastných zdrojov je tak možné).  Väčšia zmena v schválenom rozpočte projektu musí byť vopred odsúhlasená ministerstvom na základe odôvodnenej žiadosti žiadateľa.
(Napr. ak rozpočet projektu je 100 tis. eur, z toho 80 tis. eur predstavuje dotácia, celkovo je možné upraviť položky financované z dotácie do výšky 8 tis. eur a položky financované z vlastných zdrojov je možné celkovo upraviť o 2 tis. eur, napr. ak sa na niektorej položke ušetrí 2 tis. eur, je možné ich použiť na inej položke. 
Komentár k rozpočtu
Ozrejmite, ako ste dospeli k predloženému rozpočtu z pohľadu jednotlivých aktivít.

Maximálne 10 000 znakov vrátane medzier.

Zaslaním žiadosti vyjadruje žiadateľ súhlas s jej zverejnením na prostredníctvom internetu.  
Príloha:
Životopis zodpovedného riešiteľa
Priložte profesijný životopis osoby zodpovednej za úspešnosť projektu vo formáte PDF.


Zaslaná žiadosť musí byť podpísaná štatutárom vysokej školy. 


