Postup pri akceptovaní domácich a zahraničných grantov k rozpisu dotácií verejným vysokým školám na rok 2015


Pri spracúvaní podkladov z VVŠ o úspešnosti domácich a zahraničných grantov sa postupovalo v súlade s metodickými pokynmi na zaraďovanie grantov uvedenými v žiadosti o vypracovanie podkladov potrebných na prípravu rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu VVŠ na rok 2015.

V súlade aj so znením metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu VVŠ na rok 2015 pri (ne)akceptovaní grantov uvedených VVŠ:

1. vo výskumných DG neboli uznané alebo sa nezapočítavali granty: 
	tie, pri ktorých nebola vyčíslená suma pridelených finančných prostriedkov alebo im chýbala bližšia identifikácia
	tie, ktoré nemali výskumný charakter alebo súťažný prvok (v prípade iných subjektov, ako sú subjekty verejnej správy, sa za súťažný prvok považuje aj samotné uzatvorenie kontraktu alebo realizácia objednávky vysokou školou)
	výskumné aktivity financované prostredníctvom grantových schém samotnej vysokej školy
	štátne programy
	rozvojové projekty
	projekty AŠFEÚ

Údaje o projektoch APVV z podkladov vysokých škôl boli revidované prostredníctvom APVV (zohľadňovala sa dotácia, ktorú vysoká škola prijala na svoj účet – pri hlavnom riešiteľovi bez časti finančných prostriedkov určených spoluriešiteľským pracoviskám).
Tvorivé umelecké granty boli započítané.

2. vo výskumných ZG neboli uznané granty:
	tie, ktoré neboli výskumné, ale edukačné, boli presunuté do ostatných ZG – tam boli akceptované

tie, pri ktorých chýbala identifikácia zmluvy, boli presunuté do ostatných ZG – tam boli akceptované
	tie, pri ktorých nebola vyčíslená suma pridelených finančných prostriedkov
	granty z programov typu ERASMUS, TEMPUS, LEONARDO, DAAD, CEEPUS, SAIA, International Visegrad Fund atď. – boli presunuté a akceptované v ostatných ZG

3. v ostatných ZG neboli uznané tie granty, pri ktorých:
	nebola vyčíslená suma pridelených finančných prostriedkov alebo im chýbala bližšia identifikácia


V metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu VVŠ na rok 2015 sa oproti minulému roku výskumné granty zo štátneho rozpočtu a z iných domácich zdrojov (okrem štátnych programov a výskumnej činnosti v rámci podnikateľskej činnosti) uvádzajú ako výskumné aktivity od subjektov verejnej správy. Finančné prostriedky (bežné transfery) získané na výskumné projekty v rámci podnikateľskej činnosti vysokej školy sú v tomto roku zahrnuté v položke finančných prostriedkov (bežných transferov) získaných na výskumné aktivity od iných subjektov, ako sú subjekty verejnej správy a od subjektov zo zahraničia (mimo grantových schém). Namiesto výskumných grantov zo zahraničia sa uvádzajú výskumné aktivity v rámci zahraničných grantových schém.

