Výzva LPP 2009
Usmernenie pre posudzovateľov
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V dotazníkovej časti posudku sú uvedené základné kritériá pre hodnotenie návrhu projektu. Každé
kritérium hodnoťte celým číslom podľa stupnice uvedenej nižšie v tabuľkách. Bodovú hodnotu
vpíšte do okienka v pravej časti formulára. Do časti slovné zdôvodnenie uveďte prosím slovný
komentár zdôvodňujúci vaše bodové hodnotenie.
V časti celkové hodnotenie projektu vyjadrite súhrnné stanovisko ku kvalite návrhu projektu,
prípadne ďalšie skutočnosti, ktoré považujete za dôležité.
V záverečnej časti vyznačte jednu z možností:
• podporiť v plnej výške
• podporiť s výhradami
• zamietnuť

R

Kritériá hodnotenia:
Hodnotiteľ prideľuje k jednotlivým kritériám len celé body, slovné hodnotenie zodpovedajúce
jednotlivým bodovým známkam je v nasledujúcej tabuľke:
Rozsah hodnotenia
kritérií

nad 1/3 do 2/3 vrátane

R

nad 2/3 do 1 celej

O

do1/3 vrátane

Prevažná časť projektu nevyhovuje uvedenému kritériu, alebo jeho
častiam
Projekt vyhovuje na dobrej úrovni uvedenému kritériu, alebo jeho
častiam a dáva istý predpoklad úspešnosti riešenia projektu
Projekt vyhovuje na veľmi dobrej úrovni uvedenému kritériu, alebo
jeho častiam a dáva vysoký predpoklad úspešnosti riešenia projektu
Projekt vyhovuje na vynikajúcej úrovni uvedenému kritériu, alebo
jeho častiam a dáva vysoký predpoklad úspešnosti riešenia projektu
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Popis
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Zásady hodnotenia:
1. Pri mladých pracovníkoch do 35 rokov hodnotitelia zohľadňujú vo svojich posudkoch pri
posudzovaní osobnosti aj vek, resp. dĺžku odbornej praxe zodpovedného riešiteľa a celého
kolektívu.
2. Pri jednotlivých kritériách je nutné uviesť slovné zdôvodnenie.
3. Je potrebné dbať na súlad bodového a slovného hodnotenia.
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Dôležité!
Celý Vami vypracovaný posudok pošlite prosím elektronickou poštou na adresu ...
a podpísanú stranu č. 1 (údaje o expertovi a vyhlásenie) klasickou poštou na adresu
agentúry: Agentúra na podporu výskumu a vývoja, P.O.BOX 346, 814 99 Bratislava 1.

Dôverný materiál!
Výzva LPP 2009

Odborný posudok návrhu projektu výskumu a vývoja

Reg. č.: LPP-

-09

Posudzovateľ:
Priezvisko:

Pracovisko:

Meno:
Tituly:

VZ

O

Meno zodpovedného riešiteľa:
Názov projektu:

R

5.1., 6.1., 8.1. Popularizácia vedy

E-mail:

Fax:

Odborná špecializácia posudzovateľa:

Popíšte prosím Váš profesionálny vzťah
k riešiteľovi:

O

R

Tel:

R
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Záverečné hodnotenie projektu:
Kritérium č.:
1. Kvalita zodpovedného riešiteľa a inštitúcie
2. Kvalita realizačného zámeru
3. Infraštruktúra, manažment projektu a odôvodnenosť predloženého
rozpočtu, úroveň vypracovania projektu
Celkový počet bodov:

Body
0
0
0
0

O

R
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Súhlasím/Nesúhlasím (*označte) so zaradením mojej osoby do databázy expertov Agentúry na
podprou výskumu a vývoja (APVV). APVV údaje z tejto databázy neposkytne tretím stranám a
budú použité výlučne pre potreby agentúry podľa jej interných predpisov.
Čestne vyhlasujem, že nie som priamo ani nepriamo zainteresovaný/á do posudzovaného projektu
a moje hodnotenie je založené len na objektívnych kritériách. Som si vedomý/á, že návrh projektu
a priložené materiály sú dôverné, neposkytol/a som ich iným osobám, nekopíroval/a som ich a po
vyhodnotení projektu ich zničím. Som si vedomý/á anonymity posudzovateľa počas celého
hodnotiaceho procesu.
V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním mojich
osobných údajov APVV na účely identifikácie mojej osoby v súvislosti s hodnotením projektu a
administráciou projektu po dobu potrebnú na archiváciu údajov, ktorá je určená internými
smernicami organizácie. Doba spracovania a archivácie osobných údajov neprekročí 15 rokov.
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.....................................
Dátum

...........................................
Podpis posudzovateľa

Túto stranu prosíme vytlačiť, podpísať a poslať na adresu Agentúry na podporu výskumu a
vývoja!
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R

Kópia nasledovnej dotazníkovej časti posudku môže byť zaslaná navrhovateľovi projektu

Rozsah

Kritériá k posúdeniu

Slovné zdôvodnenie
Silné stránky:

O

R

Slabé stránky:

O

R

VZ
O

R

VZ

Iný komentár:

VZ

0 – 25

Body
0

VZ

• doterajšie aktivity v oblasti popularizácie vedy (projekty, semináre, prednášky..)
• prehľad výstupov v danej oblasti (publikácie, metodické materiály, filmy...)
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1. Kvalita zodpovedného riešiteľa a inštitúcie
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Reg. č.: LPP-0000-07

Slovné zdôvodnenie

R

Silné stránky:

O

Slabé stránky:

VZ

O

R

VZ
O

R

VZ

Iný komentár:
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Body

0 – 50

0

VZ

charakter navrhovaných aktivít z hľadiska obsahu, originality, formy, metodológie
ciele a cieľové skupiny navrhovaného zámeru
očakávané výstupy a spoločenský prínos zámeru
analýza možností pokračovania aktivít po skončení riešenia projektu

O

Rozsah

Kritériá k posúdeniu
•
•
•
•

R

2. Kvalita realizačného zámeru
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R

Silné stránky:

O

Slabé stránky:

O

R

VZ
O

R

VZ

Iný komentár:

VZ

0 – 25

0

VZ

Slovné zdôvodnenie
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Body

O

Rozsah

Kritériá k posúdeniu
• zabezpečenie riešenia projektu z hľadiska infraštruktúry a manažovania projektu
• oprávnenosť finančných nákladov
• spracovanie projektu

R

3. Infraštruktúra, manažment projektu a odôvodnenosť predloženého rozpočtu, úroveň
vypracovania projektu

Dôverný materiál!
Výzva LPP 2009
Reg. č.: LPP-0000-07
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Záverečné hodnotenie projektu
0

Popíšte prednosti a nedostatky projektu vzhľadom na kritériá v dotazníku:

VZ

Silné stránky:

O

Celkový počet bodov

Slabé stránky:

O

R

VZ
O

R

VZ

O

R

Iný komentár:

VZ

Navrhujem projekt:

PODPORIŤ

.......................................
Dátum
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PODPORIŤ S
VÝHRADAMI

ZAMIETNUŤ

