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Vec: Výzva na podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2023

Vážená pani prorektorka, vážený pán prorektor pre vedu a výskum,
vážená pani prodekanka, vážený pán prodekan pre vedu a výskum,
vážení vedecko-pedagogickí pracovníci, výskumní pracovníci a doktorandi,
vedúci útvarov vedy a výskumu na vysokých školách a fakultách,

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“)
zverejňuje výzvu Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV (ďalej len „VEGA“) na podávanie žiadostí
o dotácie na nové projekty so začiatkom riešenia v roku 2023.
Podávané projekty majú byť na základe tejto výzvy orientované na podporu zvyšovania kvality
základného
výskumu v jednotlivých skupinách
odborov
vedy
a techniky
a posilnenia
konkurencieschopnosti Slovenska. Výzva VEGA je zameraná na riešenie projektov v jednotlivých skupinách
odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu
a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy v znení neskorších predpisov. Zároveň v rámci tejto výzvy je možnosť aj väčšej podpory
a kvalitnejšieho hodnotenia interdisciplinárneho výskumu, pričom interdisciplinárnym projektom sa
rozumie projekt, v ktorom predmet výskumu prepája dva vedné odbory z rôznych skupín/podskupín
odborov vedy a techniky a rozvíja poznatky v obidvoch prepojených odboroch.
Žiadateľ môže podať svoju žiadosť do 29. 4. 2022 do 14.00 hod. prostredníctvom systému e-VEGA
na serveri MŠVVaŠ SR: https://evega.minedu.sk/e-vega a následne zašle vygenerované potvrdenie o podaní
žiadosti (len 1 strana). Na účely kontroly ostáva na archiváciu u žiadateľa kompletne vyplnený originál
celého formulára žiadosti vrátane evidenčného číslo, ktoré potvrdzuje, že nejde o jej koncept.
Pred elektronickým vypĺňaním žiadosti o dotáciu je každý žiadateľ povinný oboznámiť sa s pokynmi
v systéme e-VEGA a s pravidlami VEGA v znení neskorších dodatkov, ktoré sú zverejnené na webovom sídle
MŠVVaŠ SR: https://www.minedu.sk/pravidla-vega/.
Žiadosť o dotáciu musí byť podaná v súlade s touto výzvou a vnútornými predpismi VEGA. Podľa
pravidiel VEGA jeden riešiteľ môže byť vedúcim najviac jedného projektu a jeden riešiteľ z pracoviska
rezortu školstva sa môže podieľať maximálne na dvoch projektoch evidovaných vo VEGA (vrátane žiadostí
zaregistrovaných v systéme e-VEGA s vygenerovaným evidenčným číslom, výnimkou sú riešitelia, ktorým sa
projekt končí v tomto roku), pričom nesmie prekračovať stanovenú maximálnu ročnú výšku výskumnej
kapacity.
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Príslušná komisia VEGA pri hodnotení podaných žiadostí o dotáciu postupuje podľa kritérií
vstupného hodnotenia projektov, ktoré sú zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ SR:
https://www.minedu.sk/kriteria-vstupneho-hodnotenia-projektov/.
Pri hodnotení sa zameriava aj na kvalitu publikačnej činnosti vedúceho projektu, resp. aj jeho
zástupcu, na primeranosť a opodstatnenosť finančných požiadaviek vzhľadom na vytýčené ciele a úlohy,
metodológiu a veľkosť riešiteľského kolektívu, či projekt má charakter základného výskumu a či odborne
patrí do náplne danej komisie.
V návrhu projektu by mali byť uvedené konkrétne ciele a jednotlivé výstupy projektu tak, aby
v prípade úspešného hodnotenia žiadosti a poskytnutia finančnej dotácie na projekt po skončení jeho
riešenia spĺňal kritériá používané pri záverečnom hodnotení podľa príslušnej komisie VEGA
(https://www.minedu.sk/kriteria-pouzivane-pri-zaverecnom-hodnoteni-projektov/).

Mgr. Branislav Gröhling
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
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