Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy
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Tematická priorita 
2.2. reintegrácia občanov Slovenskej republiky s titulom PhD/reintegration of Slovak citizens with PhD (záväzná osnova/ obligatory scheme)

Charakteristika tímu (mená členov tímu a charakteristika tímu, max. 1 strana)/Characterization of team (team members and team characterization, max. 1 page)  
Výskumno-vývojové výstupy hlavných osobností tímu (max. 2 členovia, okrem zodpovedného riešiteľa projektu) v nasledovnom členení/R&D outcomes of essential investigators of the team (max. 2 members, excluding principal investigator of the project) in structure as follows:
a) prehľad publikačnej činnosti za posledných 5 rokov/list of publications in last 5 years:
	CC publikácie/CC publications 

publikácie v zahraničných a domácich periodikách nepokrytých CC/non-CC publications in foreign and domestic peer rewieved journals 
monografie a kapitoly dlhšie ako 3 autorské hárky/scientific books and chapters 
učebnice a skriptá/student books
b) prehľad citácií k uvedeným publikáciám/list of citations to the publications listed
c) prehľad patentov/list of patents
d) prehľad projektov, v ktorých boli menovaní členovia tímu zodpovedným riešiteľom  za posledných 5 rokov v nasledovnom členení/list of projects with principal investigators as leaders in last 5 years in structure as follows:
	názov projektu/project title

inštitúcia, ktorá pridelila na riešenie projektu finančné prostriedky/financing institution
číslo kontraktu/contract No.
roky riešenia/duration of project
celková suma pridelená financujúcou organizáciou/allocated budget
e) expertízy, konzultácie pre hospodársku sféru za posledných 5 rokov/expertises, consultations for economic sector in structure as follows:
	názov a typ expertízy/expertise name and type

roky riešenia/duration
objednávateľ/customer
celková suma zaplatená objednávajúcou organizáciou/overall sum paid for customer
f) kvantitatívne aplikačné výstupy (napr. objem realizovanej výroby, parametre zvýšenia objemu vývozu, vytvorenie nových pracovných miest, zvýšenie výnosov...)/quantitative outcomes applicable in practice 
g) vychovaní PhD študenti za posledných 5 rokov (meno, téma PhD práce, meno školiteľa, rok udelenia titulu)/ PhD students trained in last 5 years (name, PhD thesis, supervisor, year of title degree)
Vedecko-výskumný zámer projektu (max. 3 strany A4 vrátané tabuliek, grafov, obrázkov) v nasledovnom členení/R&D content of the project (max. 3 pages including tables, graphs, figures) in structure as follows:
	zhrnutie súčasného stavu poznania odbornej problematiky v danom vednom odbore/background of present knowledges of the topic in given scientific field

odôvodnenie potreby riešenia danej problematiky v súčasnosti (aktuálnosť riešenia)/up-to-date of topic and its solving  
ciele výskumno-vývojového zámeru, popis a rozbor navrhovaných koncepčných a metodických postupov nevyhnutných pre riešenie projektu a dosiahnutia predpokladaného výsledku/R&D goals, methods and outcomes expected
harmonogram riešenia/project  time-table 
odkazy na použitú literatúru/references
Výstupy projektu (max. 1 strana A4 vrátane tabuliek, grafov, obrázkov)/Project outcomes (max. 1 page including tables, graphs, figures):
	charakteristika predpokladaných výstupov (priebežné hodnoty počas projektu), výsledkov (na konci projektu) a dopadu projektu (po skončení projektu) a ich kvantitatívne vyjadrenie/characterization of expected outcomes and their quantification

Popis infraštruktúry pracoviska prijímajúceho riešiteľa, relevantnej výskumno-vývojovému zámeru/ Description of existing infrastructure relevant to R&D goals
Súhlas etickej komisie (ak je relevantný)/Opinion of ethic committee (if relevant)
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