Výskumníci žiadajúci
o grant budú hodnotení
na základe 3 posudkov
Bratislava 14. októbra 2022: Agentúra na podporu výskumu
a vývoja (APVV) zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí, v ktorej
zjednodušila formuláre pre základný výskum, určila nový postup
hodnotenia a upravila podmienky čerpania finančných prostriedkov.
Predsedníctvo APVV vo Verejnej výzve 2022 urobilo oproti minulým
rokom zásadné zmeny vo formulároch, postupe hodnotenia a čerpania
finančných prostriedkov projektov.
Pri úprave formulárov základného výskumu došlo k ich zásadnému
zjednodušeniu najmä čo sa týka ich obsahovej stránky, pričom boli ponechávané najmä údaje nevyhnutné na vyhodnotenie kvality projektu.
Pri hodnotení žiadosti bude po novom potrebný o jeden posudok
navyše. Pri prírodných, lekárskych a pôdohospodárskych vedách sú
potrebné 3 zahraničné posudky. V prípade technických, spoločenských
a humanitných vied treba zabezpečiť 2 zahraničné posudky a 1 domáci.
V minulom roku stačili k hodnoteniu žiadostí 2 posudky.
Ďalšou zmenou je výpočet bodov pomocou váženého priemeru oproti
pôvodnému výpočtu cez aritmetický priemer. Z bodového hodnotenia
nezávislých posudzovateľov sa vypočíta vážený priemer počtu bodov
od mediánu, ktorý sa zaokrúhli na jedno desatinné miesto. Výsledok sa
považuje za vážené priemerné bodové hodnotenie.

Odborové rady môžu robiť úpravy hodnotenia v rozmedzí najviac
± 3 body v porovnaní s predošlým obdobím, kedy úpravy mohli byť
± 5 bodov, v niektorých prípadoch aj viac. Bližšie informácie o spôsobe hodnotenia sa nachádzajú na webovom portáli APVV vždy pri
príslušnej výzve.
„Predsedníctvo APVV sa rozhodlo upraviť hodnotenie tak, aby prideľovanie grantov bolo nezávislé a čo najobjektívnejšie. Zároveň tak
zosúladilo zásady hodnotenia s novelou zákona o organizácii štátnej
podpory výskumu a vývoja,“ hovorí riaditeľ agentúry Stanislav Mydlo.
Aktuálna výzva APVV taktiež počíta s možnosťou presunu nevyčerpaných finančných prostriedkov do nasledovných rozpočtových rokov
projektu, v súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi.
Predsedníctvo APVV v súčasnosti intenzívne pracuje na vytvorení
metodiky a hodnotiacich postupov na zavedenie hodnotenia projektov prostredníctvom medzinárodných expertných panelov tak, aby
bolo možné ich nasedenie už v budúcom kalendárnom roku v súlade
s aktuálne platným zákonom č. 172/2005 Z. z.

