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Výzva na predkladanie projektov do IPA TUZVO v roku 2015
Projektová rada Internej projektovej agentúry TUZVO v súlade so Štatútom
a Rokovacím poriadkom Internej projektovej agentúry č. 357/2008 v znení dodatku č. 1

vyhlasuje výzvu
na podávanie žiadostí o projekt pre rok 2015 podľa čl. 4 ods.2.
Cieľom výzvy je podpora tvorivej vedeckovýskumnej činnosti na univerzite. Žiadosti
o projekt podávajú spravidla doktorandi TUZVO (študenti III. stupňa vysokoškolského štúdia),
učitelia a pracovníci výskumu TUZVO, ktorí v roku 2015 neprekročili vek 30 rokov.
Žiadosť o projekt je možné podať ako:
Výskumný projekt (obsahovo orientovaný na nosné smery výskumu fakúlt TUZVO).
Podmienky žiadosti o projekt:
1. Jedna osoba môže ako zodpovedný riešiteľ podať len jednu žiadosť, v prípade podania
viacerých žiadostí, PR IPA akceptuje len prvú z nich.
2. Žiadosť o projekt v tlačenej forme (v jednom origináli) musí byť podaná na predpísanom
tlačive, podpísaná vedúcim a zástupcom projektu, vedúcim pracoviska a príslušným
prodekanom, príp. vedúcim organizačnej súčasti TUZVO.
3. Žiadosť o projekt musí byť doručená fyzicky na referát vedeckovýskumnej činnosti (ďalej
len RVVČ) najneskôr do 13. 5. 2015 do 14:00 hod.
4. Spolu so žiadosťou sa odovzdáva vygenerovaný krycí list z UIS, podpísaný žiadateľom,
vedúcim pracoviska a príslušným prodekanom, príp. vedúcim organizačnej súčasti
TUZVO.
5. Maximálna výška finančnej podpory na jeden projekt je 1 000,- EUR.
6. Projekt financovaný z IPA TUZVO nesmie byť súčasťou riešenia iného projektu.
7. Úspešne riešený projekt musí mať min. 1 publikovaný výstup (min. v kategórii AFD –
publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách) s odkazom na projekt IPA.
8. Začiatok riešenia projektu: jún 2015, koniec riešenia projektu: január 2016.
9. Záverečné správy z projektu budú zverejnené na webovom sídle TUZVO.
Výsledky výberového konania na projekty financované z IPA TUZVO v roku 2015 budú
zverejnené na webovom sídle TUZVO začiatkom júna 2015 a každý žiadateľ dostane aj
písomné oznámenie o výsledku hodnotenia.
Schválené: vo Zvolene, dňa 10. 4. 2015
doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka, v.r.
predseda PR IPA TUZVO

