GRANTOVÉ PODMIENKY

PODPORUJEME INDIVIDUALITY
3. GRANTOVÉ KOLO

CIELE PROGRAMU
Cieľom je každoročne finančne podporiť a spropagovať najlepších interných doktorandov,
ktorí sa v období aktuálnej výzvy programu Podporujeme Individuality zameriavajú
v poslednom ročníku na dokončenie svojej dizertačnej práce a to v každej zo šiestich
súbehových oblastí vedy a výskumu, ako sú definované Organizáciou pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj. Uvedené delenie bolo prevzaté aj do aktuálne platnej slovenskej
legislatívy upravujúcej oblasť štátnej podpory výskumu a vývoja:







prírodné vedy
technické vedy
lekárske vedy
pôdohospodárske vedy
spoločenské vedy
humanitné vedy

CIEĽOVÉ SKUPINY


podporení môžu byť interní študenti doktorandského štúdia* v poslednom ročníku do 30 rokov,
ktorých do programu nominuje ich školiteľ
* Podpora je určená pre doktorandov, ktorí budú v školskom roku 2011/2012 riadnymi
študentmi internej formy doktorandského štúdia a to v poslednom ročníku tohto štúdia, na
jednej zo slovenských inštitúcií – vysokej škole / fakulte / externej vzdelávacej inštitúcii. Vekové
vymedzenie sa týka doktorandov, ktorí v čase uzávierky prijímania nominácií (t.j. 1.7.2011)
nepresiahli vek 30 rokov.
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TERMÍN VÝZVY A UZÁVIERKY PRE NOMINÁCIE
1. výzva
V treťom grantovom kole je prvá výzva smerovaná k školiteľom, ktorí môžu nominovať svojho
doktoranda / doktorandku v prípade, ak spĺňajú vyššie uvedené ohraničenie cieľovej skupiny.

•
•

výzva v programe „Podporujeme individuality“ bola otvorená 2.mája 2011
uzávierka prijímania nominácií doktorandov ich školiteľmi je stanovená na 1. júla 2011

2. výzva
Po uzavretí prijímania nominácií budú nominovaní doktorandi, priamo oslovení Nadáciou Intenda
pre doplnenie požadovaných podkladov a vypracovanie projektu dizertačnej práce na základe
stanoveného formuláru. Pre nominovaných doktorandov tak bude zabezpečený dostatočný čas (3
mesiace) na splnenie grantových podmienok.

•

uzávierka prijímania projektov nominovaných doktorandov bude 30. septembra 2011

OBLASTI PODPORY
Pre grantový program „Podporujeme individuality“ hľadáme mladých ľudí - doktorandov, ktorí sa
v období výzvy programu Nadácie Intenda zameriavajú v poslednom roku na dokončenie svojej
dizertačnej práce v jednej zo šiestich súbehových oblastí vedy a výskumu. Šesť najlepších
doktorandov (po jednom za každú oblasť vedy a výskumu) bude finančne podporených individuálnym
grantom vo výške 5.000 €.

Čo môže byť prostredníctvom individuálneho grantu podporené / oprávnené náklady :


50 % z celkovej poskytnutej podpory tvorí príspevok na pokrytie životných nákladov
doktoranda. To znamená, že použitie tejto sumy ( 2 500 €), nebude potrebné dokladovať.



Zvyšných 50 % z celkovej poskytnutej podpory tvorí príspevok na pokrytie oprávnených
nákladov, ktoré doktorand vyšpecifikuje v projekte.
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Oprávnené náklady, ktorých použitie je potrebné dokladovať:







nákup odbornej literatúry;
konferenčné účastnícke poplatky, cestovné a ubytovacie náklady s tým súvisiace,
zahraničné odborné študijné pobyty a pod.;
náklady na preklad a vydanie vlastnej publikácie (v ideálnom prípade dizertačnej práce);
náklady na nákup prístrojov, zariadení a IT potrebných pre vlastnú vedecko-výskumnú činnosť
iné schválené výdavky

AKÁ ČIASTKA JE K DISPOZÍCII



na rok 2011 je pre program Podporujeme individuality alokovaná celková suma 30.000 €
výška individuálneho grantu je 5.000 €

KRITÉRIÁ PRE POSÚDENIE PROJEKTOV
Vynikajúca kvalita (vedecká excelentnosť) je hlavným kritériom hodnotenia. Bude sa uplatňovať na
hodnotenie nominanta (doktoranda) ako i na projekt samotný.
Kvalita projektu dizertačnej práce








Relevantnosť stanovených cieľov – reflektuje projekt aktuálne problémy v danej oblasti, sú ciele
dostatočne ambiciózne, prípadne idúce výrazne nad rámec súčasného stavu (napr.
vrátane inter/transdisciplinárnych presahov, vývoja nových alebo použitia netradičných koncepcií
a / alebo prístupov), sú stanovené ciele a z nich vyplývajúce úlohy realizovateľné v čase trvania
programu?
Navrhované metódy riešenia - je metodika výskumu komplexná a vhodne stanovená?
Potenciálny význam výskumu v oblasti - otvára výskum nové dôležité vedecké, technické,
umelecké horizonty? Je originálny a tvorivý?
Jasnosť a komplexnosť realizačného harmonogramu (postupov doktoranda) viažuceho sa k
dokončeniu dizertačnej práce (náhľad na prácu ako celok, predošlý postup) - ako dobre
koncipované sú plánované aktivity?
Primeranosť a reálnosť finančných nárokov dizertačnej práce.
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Potenciál nominanta











preukázaná miera kritickosti v sebahodnotení doktorandom;
zhodnotenie potenciálu nominovaného doktoranda jeho školiteľom;
relevantné akademické referencie min. od 2 nezávislých odborníkov v danej oblasti;
rozsah a kvalita vlastnej publikačnej činnosti nominovaného v domácich a zahraničných
odborných časopisoch, publikáciách, zborníkoch;
úroveň dosahovaných výsledkov počas doktorandského štúdia;
priekopníckosť a demonštrácia nezávislého myslenia a schopnosť presahovať súčasné poznatky;
frekvencia účasti a prezentácia na odborných medzinárodných fórach;
frekvencia účasti na medzinárodných projektoch, zahraničných stážach a pod.;
miera zapojenia doktoranda v rámci riešiteľských kolektívov grantových programov univerzít,
projektov z fondov EÚ atď. (vrátane úspešnosti, aktuálne realizovaných grantov);
preukázateľné zručnosti vedeckej komunikácie doktoranda.

PROCES POSUDZOVANIA

Proces posudzovania nominácií je trojstupňový:


odporúčanie programovej koordinátorky Nadácie Intenda - programová koordinátorka
posudzuje nomináciu / projekt výlučne z hľadiska oprávnenosti nominovaného žiadateľa o grant
a kompletnosti požadovanej dokumentácie;



odporúčanie hodnotiacich komisií programu - hodnotiaca komisia je dvojstupňová: zvlášť zasadá
(1) šesť odborných subkomisií, ktoré sú zložené zo školiteľov o grant sa uchádzajúcich
doktorandov, v príslušných oblastiach VaV. Tí posúdia predložené nominačné hárky z hľadiska
špecifických kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií a ohodnotia ich na základe vopred
stanoveného bodového systému, pričom príslušný školiteľ nesmie hodnotiť ním nominovaného
doktoranda. Následne hodnotiaca komisia stanovená pre program „Podporujeme individuality“
(2), vychádzajúc z odborného posúdenia projektov v prvom stupni hodnotenia (školitelia), vykoná
rovnaké hodnotenie a doplní toto hodnotenie o ďalšie posudzované kritériá, čím určí konečný
počet bodov;



rozhodnutie správnej rady Nadácie Intenda - správna rada zohľadní stanovisko hodnotiacej
komisie a vykoná konečné rozhodnutie o výške podpory pre jednotlivých doktorandov.
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MECHANIZMUS HODNOTENIA

(1) Mechanizmus hodnotenia subkomisiami

Hodnotiace subkomisie programu tvoria školitelia nominovaných doktorandov. Zabezpečí sa tak
odbornosť pri posudzovaní predložených tém (najjednoduchší a zároveň najobjektívnejší spôsob
posudzovania tými, ktorí dobre poznajú predloženú problematiku, potenciál prípadných
interdisciplinárnych presahov v rámci vedného odboru.
Priebeh hodnotenia zostavenými subkomisiami (školiteľmi) bude virtuálny (nebude potrebná fyzická
účasť), pričom každý školiteľ obdrží na posúdenie projekty zo „svojho“ prípadne „príbuzného“
odboru. Ich počet bude závisieť od celkového počtu prijatých nominácií v príslušných odboroch VaV.
Bližšie bude proces hodnotenia, spolu s kritériami a bodovým mechanizmom špecifikovaný po
uzávierke prijímania projektov (október) a to priamo zaslaním inštrukcií jednotlivým školiteľom /
nominujúcim.
Pre dodržanie rovnakého počtu hodnotiteľov v jednotlivých subkomisiách, nebudú na hodnotenie
oslovení všetci nominujúci školitelia, ale pre každú subkomisiu sa vytvorí 7 členná skupina
hodnotiteľov (5 pevných a 2 rotujúci). Táto skupina bude hodnotiť tak, aby žiadny školiteľ nehodnotil
svojho doktoranda.
Členstvo v hodnotiacich subkomisiách nie je honorované. Školitelia podporených šiestich
doktorandov budú odmenení, každý sumou 330 €.

(2) Mechanizmus hodnotenia hlavnou komisiou

Hlavnú hodnotiacu komisiu programu budú tvoriť oslovení renomovaní reprezentanti etablovaných
vedecko-výskumných a odborných inštitúcií (naprieč vednými odbormi) a zástupca Správnej rady
Nadácie Intenda.
Hlavná komisia zostavená pre program vyberie z dvanástich postupujúcich doktorandov
(postúpených na základe hodnotenia subkomisií) šiestich, ktorí budú navrhnutí na podporu. Výber sa
uskutoční hodnotením v dvoch kolách. V prvom budú členovia komisie hodnotiť postupujúcich
doktorandov na základe rovnakých kritérií ako subkomisie, následne sa hodnotenie uzavrie na
verejnej prezentácií finalistov. Vyvrcholením podujatia bude na mieste prijaté konečné rozhodnutie
o podporených doktorandoch a odovzdanie certifikátov.
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PODMIENKY A POSTUP PRI ZASIELANÍ NOMINÁCIE
Nominácia musí byť podaná na predpísanom nominačnom hárku (www.intenda.sk) a to:



elektronicky, e-mailom na ivaskova@intenda.sk najneskôr 1. 7. 2011 (do 24:00 hod.)
a tiež doručená v 1 origináli poštou, prípadne osobne:

1) osobne najneskôr 1.7. 2011 do 12:00 hod. do kancelárie Nadácie Intenda
2) v prípade doručenia poštou nesmie byť dátum na poštovej pečiatke neskorší ako 1.7. 2011. Na
obálke je potrebné uviesť: „Podporujeme individuality - nominácia“
Nominačný hárok je potrebné vyplniť podľa pokynov na predpísanom formulári a v slovenskom
jazyku. V inom prípade nebude nominácia akceptovaná.

PODMIENKY A POSTUP PRI ZASIELANÍ PROJEKTU
Nominovaní doktorandi budú po uzávierke o nominácií informovaní a oslovení pre doplnenie
ďalších požadovaných podkladov:
A, projektu dizertačnej práce, ktorý musí byť podaný na predpísanom hárku (hárok bude zaslaný
nominovaným spolu s informáciou o ich nominácii)
B, povinných príloh:
1.
2.

3.

a)

b)
c)
d)

Potvrdenie, že nominant je interným doktorandom na príslušnej fakulte / ústave a to v
poslednom ročníku doktorandského štúdia.
Najmenej dve písomné akademické referencie - v referencii je potrebné uviesť meno,
titul, pracovnú pozíciu a inštitúciu referujúceho; rozsah a obdobie, počas ktorého
referent poznal doktoranda, referenciu o výsledkoch a osobnostných kvalitách a iné
dôležité skutočnosti. Referencie zo zahraničia sú vítané. Nadácia akceptuje referencie
v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Referencie v inom ako slovenskom, českom
alebo anglickom jazyku musia byť opatrené úradným prekladom.
Curriculum vitae (podpísaný štruktúrovaný životopis) by mal obsahovať relevantné
informácie ako:
publikačná činnosť - publikácie ako hlavný autor, spoluautor v medzinárodných
vedeckých časopisoch a ostatných svetových a domácich časopisoch a tiež v rámci
konferencií (príspevky) vo svojich výskumných oblastiach, počet citácií;
výskumné monografie, kapitoly v kolektívnych časopisoch (univerzitných zborníkoch);
aktívna účasť na konferenciách;
medzinárodné ceny / vyznamenania / príp. členstvo v komisiách.
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Projekt musí byť podaný na predpísanom formulári a to:



elektronicky, e-mailom na ivaskova@intenda.sk do 30.09. 2011
a tiež doručený v 1 origináli poštou, prípadne osobne:

1) osobne najneskôr 30.09. 2011 do 12:00 hod. do kancelárie Nadácie Intenda
2) v prípade doručenia poštou nesmie byť dátum na poštovej pečiatke neskorší ako 30.09. 2011. Na
obálke je potrebné uviesť: „Podporujeme individuality - projekt“
Projekt dizertačnej práce je potrebné vyplniť v slovenskom jazyku. Hárok je dostatočne stručný na
to, aby sa časti venované dizertačnej práci vyplnili v slovenčine.
Dôvody vyradenia nominácie / projektu:



nominácia / projekt boli podané po dátume uzávierky
nominujúci / nominovaný ani po výzve (zvyčajne do pracovných 5 dní) nedoplnil požadované
chýbajúce materiály

Rozhodnutie o vyradení nominácie obsahuje konkrétne dôvody nesplnenia formálnych podmienok.
Udelenie individuálneho grantu nie je nárokovateľné.

PODMIENKY A PROCES PRI POSTUPE DO FINÁLE
Nadácia Intenda si vyhradzuje právo pred druhým kolom hodnotenia vyžiadať od postupujúcich
doktorandov ďalšie podklady. Súčasťou druhého kola hodnotiaceho procesu bude verejná
prezentácia finalistov, ako aj diskusia s členmi hodnotiacej komisie.
Táto prezentácia finalistov programu sa uskutoční predpokladom medzi 48. – 51. týždňom (cca 1.
polovica decembra). Keďže sa jedná o regulárnu súčasť procesu hodnotenia, nie je možné tento krok
opomenúť a je teda podmienkou v prípade postupu do druhého kola, osobne sa prezentácie
zúčastniť. V prípade, že sa doktorand/doktorandka prezentácie nezúčastní postupuje grant druhému
finalistovi v rámci svojej kategórie.

ZMLUVNÉ PODMIENKY PODPORY





s úspešnými doktorandmi, ktorým bude podpora schválená správnou radou Nadácie Intenda
uzatvorí nadácia zmluvu o poskytnutí individuálneho grantu;
finančné prostriedky budú poskytnuté príjemcom grantu bezhotovostne, prevodom na účet;
do 15 pracovných dní od podpisu zmluvy poskytne Nadácia Intenda príjemcovi podpory 80%
schválených finančných prostriedkov;
zvyšných 20% bude refundovaných po ukončení realizácie dizertačnej práce;
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50% z celkovej sumy individuálneho grantu musí podporený dokladovať relevantnými účtovnými
dokladmi, 50% je určených na pokrytie životných nákladov doktoranda, bez potreby tieto náklady
dokladovať;
projekt dizertačnej práce (dokončenie) musí byť realizovaný v čase 1. 1. 2012 – 31. 08. 2011
a následne doručený do nadácie.

Konkrétne podmienky budú súčasťou zmluvy medzi podporeným doktorandom a nadáciou.

KONZULTÁCIE
Bližšie informácie o programe ako aj konzultácie v procese prípravy nominácií a projektov poskytne
koordinátorka programu v utorok až štvrtok od 10.30 do 13.30 na tel. č. 02/ 57 297 251 alebo
priebežne na emailovej adrese ivaskova@intenda.sk alebo osobne na Pražskej 11 v Bratislave.
Konzultácie nie sú povinné.

Konzultácie:
Mgr. Zuzana Ivašková
koordinátorka programov
tel. č. 02 / 57 29 72 51
e-mail: ivaskova@intenda.sk

KONTAKT
Nadácia Intenda
Pražská 11
811 04 Bratislava
fax: 02 / 57 29 71 17
e-mail: intenda@intenda.sk
http://www.intenda.sk
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