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• Projekt s MIT je výsledkom spolupráce  inovačného diplomata v USA vyslaného 
Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) a 
Zastupiteľského úradu SR v USA.

• Formalizácia spolupráce (príprava zmluvného vzťahu) a nastavenie parametrov 
fondu prebehla počas roku 2020 a je v gescii sekcie riadenia investícií, odboru 
finančných nástrojov.

• Podpis zmluvy na vytvorenie fondu ako aj prevod prostriedkov do fondu zo strany SR 
(MIRRI SR) prebehol začiatkom roku 2021.

• Prvá výzva na projekty bude vyhlásená polovici septembra 2021 a ďalšie výzvy budú 
vyhlásené v rokoch 2022 a 2023.



Predmetom a účelom projektu je zriadenie fondu na financovanie

spoločných projektov základného výskumu medzi fakultami a

študentmi MIT a verejnými školami, univerzitami a verejnými

výskumnými inštitúciami so sídlom v Slovenskej republike v oblastiach,

ktorým sa venujú jednotlivé fakulty MIT: napr. vedy prírodné,

humanitné, umelecké a spoločenské vedy, manažment, ekonómia,

informatika, technické vedy, architektúra a plánovanie.

MIT sa podpisom dohody zaviazalo zriadiť a spravovať fond a MIRRI sa

zaviazalo vložiť finančné prostriedky do fondu. K dohode je možné

pristúpiť aj iným zmluvným stranám, ktorých pristúpenie je

podmienené podpisom dodatku k dohode ako aj vkladom finančných

prostriedkov do fondu.

Projekt MIT

Snahou MIRRI je podporiť slovenskú vedu a výskum aj
prostredníctvom krátkodobých výskumných spoluprác,
ktoré majú potenciál vytvoriť dlhodobé partnerstvo. Práve
preto MIRRI vstúpilo do spolupráce s takou prestížnou
univerzitou, akou je Massachusetts Institute of
Technology v USA.

Pri aktivitách súvisiacich s grantovým fondom bude naše
ministerstvo spolupracovať s rezortom školstva,
zahraničných vecí aj s americkou ambasádou, čo je
výsledkom tímovej spolupráce expertov v rámci MIRRI
ako aj pilotného projektu inovačnej diplomacie, ktorého
úlohou je nadväzovanie spolupráce s inovačným
prostredím doma aj v zahraničí, podporovanie verejno-
výskumných vzťahov a partnerstiev ako aj podpora
inovatívnych slovenských firiem. Momentálne prebieha
aktualizácia parametrov projektu inovačnej diplomacie.



Benefity spolupráce MIT so SR

 Spolupráca s MIT je známkou kvality pre slovenské vedecké tímy, ich ďalšie potenciálne 

spolupráce a excelentné miesto pre získavanie praktických vedeckých skúseností našich 

mladých vedcov. 

 Prostriedky fondu umožňujú osobné stretnutia, workshopy, rozhovory a brainstorming – čo 

je faktorom, ktorý často určuje, či zdieľaný záujem prerastie do spoločného výskumu.

 Príjemcovia grantu často spoločne publikujú svoje zistenia a hľadajú ďalšie možnosti na 

udržanie ich spolupráce ako aj úspešnú realizáciu projektov. 

 Granty majú často trvalý vplyv na vedecké smerovanie fakulty a študentov zapojených do 

projektov.

 MIRRI má záujem vytvoriť aj ďalšie formy spolupráce s MIT v oblasti podpory inovácií so 

zameraním najmä na inovačný potenciál začínajúcich firiem (startupy) a komercializáciu 

výsledkov slovenskej vedy a výskumu.



Od roku 2008 bolo vytvorených 

viac ako 100 fondov a 

prerozdelených 20 miliónov 

dolárov 948 fakultným 

výskumným projektom.

Dlhodobá existencia

V roku 2019 bolo 

predložených 232 

návrhov, z ktorých 107 

boli pridelené granty za 

vyše 2,3 milióna dolárov. 

Globálny záujem

MISTI spravuje Všeobecný fond 

pre projekty z celého sveta a 

niekoľko ďalších fondov s 

jednotlivými krajinami a ich 

inštitúciami podľa vecného a 

geografického zamerania

Globálny dosah

Vytvorený fond patrí do 

„rodiny“ fondov, ktoré spravuje 

MIT International Science and 

Technology Initiatives (MISTI) 

ako GLOBAL SEED FUNDS.

Rodina fondov GSF

GLOBAL SEED FUNDS
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• Belgicko (2 fondy)
• Brazília (2 fondy)
• Česká republika
• Čile 
• Čína
• Kolumbia
• Francúzsko
• Nemecko (4 fondy)
• India 

SK

GLOBAL SEED FUNDS – prehľad aktuálnych 
fondov 

MIT
• Izrael (3 fondy)
• Taliansko (3 fondy)
• Japonsko
• Jordánsko
• Kórea
• Peru
• Poľsko
• Slovensko
• Španielsko (2 fondy)
• Švajčiarsko
• Spojené kráľovstvo 
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Spoločné parametre GLOBAL SEED FUNDS

• Spolupráca v počiatočnej fáze výskumu s výskumnými partnermi v zahraničí.

• Všetky fondy riadené jednotnými pravidlami a kritériami oprávnenosti a sú spravované priamo MIT 
(prostredníctvom MIT International Science and Technology Initiatives = MISTI)

• Väčšina finančných fondov poskytuje prostriedkov maximálne 30 000 dolárov na 1 projekt.

• Žiadatelia sú vyzývaní k zapojeniu študentov.

• Finančné prostriedky pre projekt sú k dispozícii na použitie po dobu 20 mesiacov s možnosťou 
predĺženia o 6 mesiacov.

• Vyhlásenie výzvy prebieha každoročne v septembri; 
• Výzva sa uzatvorí v decembri; vyhodnotenie do februára a oznámenie víťazov v marci
• Čerpanie zdrojov na projekt prebieha od mája.

• Mnoho financovaných projektov získa vďaka GSF ďalšie financovanie nad rámec zdrojov a časového 
trvania fondu.

• Každý fond môže mať navyše svoje vlastné požiadavky a špecifiká šité na mieru krajiny a jej potrieb.

https://misti.mit.edu/faculty-funds/guidelines-eligibility


Trvanie 
2021-2023

3 výzvy 
počas 3 
rokov 2-4 

projekty 
ročne

Financovanie  spoločných projektov základného 

výskumu medzi fakultami a študentmi MIT a verejnými 

vysokými školami, univerzitami a verejnými výskumnými 

inštitúciami so sídlom v Slovenskej republike. 

Podporené môžu byť projekty vo všetkých oblastiach, 

ktorým sa venujú jednotlivé fakulty MIT, pričom MIRRI 

môže definovať prioritné oblasti kľúčové pre 

Slovensko. 

Finálnym produktom je ideálne vedecká publikácia 

publikovaná na medzinárodnej úrovni, ale môže ísť aj 

o zorganizovanie workshopu, semináru či iného podujatia. 

Okrem toho musí byť vypracovaná správa o výsledkoch 

spolupráce.

MIT fond počiatočného 
kapitálu – podmienky



Zdroje fondu 
225 000 
dolárov

max. 30 00 
dolárov na 
1 projekt Trvanie 

projektu 
20 

mesiacov

Maximálna výška podpory pre 1 projekt je 30 tis. USD,

administratívne poplatky budú odpočítané v zmysle zmluvy.

Financovanie je určené na cestovné náklady - na krátkodobé

výskumné stretnutia partnerov projektu v podobe pracovných

stretnutí, návštev laboratórií, vzájomných konzultácií, ktoré

nesmú prekročiť 2 mesiace. Zväčša ide o 1-2 týždňové vzájomné

pracovné cesty

Počiatočný vklad MIRRI do fondu je vo výške 225 000 dolárov.

Z neho budú financované tri výzvy v rokoch 2021, 2022, 2023.

Predpokladá sa výber 2-4 projektov ročne.

Trvanie projektov je maximálne 20 mesiacov s možnosťou

predĺženia o 6 mesiacov. Ďalšiemu predĺženiu musí predchádzať

schválenie zo strany MIT.

MIT fond počiatočného 
kapitálu – podmienky



Oprávnení žiadatelia

 Oprávnenými žiadateľmi zo Slovenska sú verejné vysoké školy, univerzity a verejné výskumné 

inštitúcie so sídlom v Slovenskej republike, ktorých výskum prebieha v oblastiach, ktorým sa venujú 

jednotlivé fakulty MIT (napr. prírodné, humanitné, umelecké a spoločenské vedy, manažment, 

ekonómia, informatika, technické vedy, architektúra a plánovanie). O účasť vo financovaných 

projektoch sa nemôžu uchádzať súkromné spoločnosti a ich výskumní pracovníci.

 Na strane MIT je fond otvorený pre všetky fakulty MIT a výskumných pracovníkov s oprávnením 

hlavného výskumného pracovníka (hlavní vedeckí pracovníci a starší vedeckí pracovníci). Projektové 

návrhy musia byť predložené spoločne so slovenským kolegom pracujúcim na univerzite alebo vo 

výskumnom ústave. 
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Oprávnení žiadatelia: 
vedeckovýskumné inštitúcie SR

SAV a jej ústavy

Univerzity a vysoké školy

Výskumné ústavy

https://nptt.cvtisr.sk/sk/profily-vedeckovyskumnych-institucii-sr/slovenska-akademia-vied.html?page_id=964
https://nptt.cvtisr.sk/sk/profily-vedeckovyskumnych-institucii-sr/vysoke-skoly.html?page_id=963
https://nptt.cvtisr.sk/sk/profily-vedeckovyskumnych-institucii-sr/vyskumne-ustavy.html?page_id=989


Priebeh výzvy a výber projektov

 Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí na financovanie projektov: september 2021

 Termín na podanie žiadostí: december 2021 pričom návrh projektu spolupráce vypracuje 

spoločne MIT s medzinárodným partnerom, formálne podáva žiadosť MIT uchádzač online 

prostredníctvom web aplikácie

 Hodnotenie a výber projektov prebehne v januári a februári 2022 a je výlučne v gescii MIT, 

MIRRI môže poskytnúť spätnú väzbu, ktorá má odporúčací charakter, dôvodom je snaha o 

garantovanie odbornosti a kvalitného výberového procesu MIT  

 Následný finálny výber projektov s už prideleným bodovým hodnotením vecne a geograficky 

príslušných odborníkov/hodnotiteľov

 Oznámenie konečného výberu úspešných projektov: marec 2022

 Uvoľnenie finančných prostriedkov: koniec apríla/začiatok mája 2022- úspešný projekt má v 

MIT vytvorený samostatný účet s prostriedkami fondu, na čerpanie pridelených prostriedkov
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Uchádzači musia predložiť 

svoje návrhy prostredníctvom 

online aplikačného portálu 

MIT, ktorý bude prístupný po 

otvorení výzvy. Slovenskí vedci 

vystupujú ako spolužiadatelia.

Podávanie žiadostí



Hodnotenie projektov

Proces výberu má pre zachovanie kvality viaceré úrovne:

• Hodnotiaca komisia, ktorej členmi sú odborníci pre danú oblasť výskumu, hodnotí dôležitosť vedeckého problému alebo projektu a 

jeho vedecký prínos. 

• MIRRI  je informované o výsledkoch tohto  vyhodnotenie a zároveň môže poskytnúť spätnú väzbu MIT. MIT zváži takúto spätnú väzbu 

pri vyhodnocovaní a rozhodovaní o výbere návrhov na financovanie. 

• Finalistov následne vyberá Vedecký výbor (Scientific Board) zložený  z rôznych fakúlt MIT. Na tomto procese preskúmania sa každý rok 

zúčastňuje viac ako 100 členov rôznych fakúlt MIT. 

Na celý proces dohliada Poradný výbor (Advisory Board) pre Global Seed Funds. Členmi sú:

• Cynthia Barnhart - Chancellor; Ford Professor of Engineering, 

• Suzanne Berger, John M. Deutch - Institute Professor; former Faculty Director, MISTI,

• Eric Grimson - Chancellor for Academic Advancement,

• Philip Khoury - Associate Provost,

• Chappell Lawson - Associate Professor of Political Science; Faculty Director, MISTI,

• Richard Lester - Associate Provost; Japan Steel Industry Professor



Kritéria výberu projektov

Poradný výbor (Advisory Board) pre Global Seed Funds, kladie dôraz na spĺňanie kritérií výberu 

projektov. Prioritu majú projekty, pri ktorých je pravdepodobné, že: 

 významne prispejú k poznaniu v danej oblasti, sú nové alebo vstupujú do novej fázy,

 zahŕňajú vyváženú výmenu znalostí medzi zúčastnenými tímami,

 preukážu vzájomnú obojstranne výhodnú spoluprácu medzi zúčastnenými tímami,

 zmysluplným spôsobom zapoja vysokoškolských a / alebo postgraduálnych študentov, 

 budú udržateľné aj po skončení grantového obdobia.



Čerpanie a správa prostriedkov projektu

 Po oznámení o úspešnom výbere projektu sa vo väčšine prípadov celá suma každého grantu

prevedie na samostatný na tento účel vytvorený účet v MIT, ktorý bude môcť priamo spravovať

žiadateľ o grant a jeho tím.

 Všetky oprávnené výdavky spojené s grantom by mali byť hradené priamo z tohto účtu, vrátane

cestovania slovenských kolegov na MIT.

 Medzinárodnému tímu je tiež umožnené uhradiť výdavky spojené s návštevou MIT z vlastných

zdrojov a následne zúčtovať cestu po jej ukončení v zúčtovacom systéme MIT Concur. Ak to nie je

možné, partner z MIT môže uhradiť cestovné náklady (letenky, ubytovanie a stravu) zahraničným

spolupracovníkom zdrojmi fakulty MIT, na ktorej pôsobí. Po dokončení cesty vyúčtuje transakcie v

systéme Concur.

https://wayf.mit.edu/DS?entityID=https://concur.mit.edu/shibboleth&return=https://concur.mit.edu/Shibboleth.sso/Login?SAMLDS%3D1%26target%3Dss:mem:ea2efe5cb5ef4a6fd14489f8fe7ed0c8c3ed88aa73511eacb4996ee3cce63f71


Čerpanie a správa prostriedkov projektu

 Finančné prostriedky je možné použiť iba na pokrytie cestovných nákladov a výdavkov na schôdzky s cieľom uľahčiť medzinárodnú
spoluprácu na projekte.

 Grant môže pokrývať maximálne 75% maximálnej dennej sadzby Ministerstva zahraničia USA pre cesty MIT tímu na Slovensko
plus ceny letenky v ekonomickej triede. Za cestu na MIT majú žiadatelia nárok na výdavky v hodnote 250 dolárov za deň plus
letenky v ekonomickej triede.

 Finančné prostriedky nie je možné použiť na pokrytie mzdových nákladov alebo materiálu.

 Finančné prostriedky nie je možné použiť na dlhodobé pobyty v USA (alebo na Slovensku) s trvaním dlhším ako dva mesiace. MIT
však môže zabezpečiť svojim vysokoškolským a postgraduálnym študentom dlhodobý pobyt v zahraničí prostredníctvom svojho
programu stáží.

 Príjemcovia grantu sú povinní vypracovať záverečnú správu na konci grantového obdobia. Finančné prostriedky sú určené na
použitie v počiatočnej fáze rozvoja medzinárodnej spolupráce.

 Nevyčerpané finančné zdroje sa prenesú na projekty v rámci výzvy v ďalšom roku podľa pôvodného mechanizmu výberu
projektov.



INVESTÍCIE
„Som presvedčená, že každé jedno euro, ktoré do vedy investujeme, sa Slovensku vráti. Našou snahou je

podporiť slovenskú vedu a výskum aj prostredníctvom krátkodobých výskumných spoluprác, ktoré majú

potenciál vytvoriť dlhodobé partnerstvo. Práve preto sme vstúpili do spolupráce s takou prestížnou univerzitou,

akou je Massachusetts Institute of Technology v USA.“

Veronika Remišová.
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Q&A

https://misti.mit.edu/faculty-funds

https://misti.mit.edu/slovakia-seed-funds

Webové sídlo MISTI

jleahey@mit.edu

Justin Leahey, Managing Director
Germany, Switzerland, the Netherlands, & CEE 
Seed Funds 

MIRRI  v spolupráci s MIT organizuje informačné 

webináre pre žiadateľov a záujemcov o ďalšie 

informácie

Informačný webinár pre žiadateľov a 
záujemcom o informácie

financujprojekt@vicepremier.gov.sk

Sekcia riadenia investícií, odbor finančných 
nástrojov

https://www.mirri.gov.sk/

Webové sídlo MIRRI

Pracovisko:

Westend Court,

Dúbravská cesta 4

841 04 Bratislava

https://misti.mit.edu/faculty-funds
https://www.mirri.gov.sk/


ĎAKUJEME!


