Vzdelávací
program

Veda a projekty

Ako podporiť svoj výskumný zámer a
získať projektové ﬁnancovanie?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

O PROGRAME

Výskumné projekty a projektový manažment sú neoddeliteľnou súčasťou
vedeckej kariéry. Často však chýba vedcom a inovátorom tréning, ktorý
by ich pripravil na všetky úskalia projektového manažmentu v praxi.

Cieľom tohto vzdelávacieho programu je v jednom celku predstaviť dobrú
prax pri príprave návrhu, realizácii a riadení výskumného projektu. V rámci
programu sa zameriame na prípravu slovenských, ale aj medzinárodných
projektov. Naučíte sa ako zvýšiť hodnotu svojho projektu využitím cenných
dát a ich analýzy. Získané zručnosti zvýšia vaše uplatnenie na trhu práce,
ale aj naštartujú vašu kariéru vedca a inovátora. Pretože len na úspešne
realizované výskumné projekty môžu nadväzovať nové projektové návrhy.

KOMU JE PROGRAM URČENÝ
Doktorandom

Začínajúcim inovatívnym
podnikateľom

Začínajúcim vedeckým
pracovníkom (postdocovia)

Komukoľvek z výskumného a
inovačného sektora, kto
má záujem dozvedieť sa viac
o projektovom ﬁnancovaní

LEKTORI

Daniel Straka

Monika Petraninová

Juraj Majo

Pavol Hurbánek

Peter Beňo

ČO MÔŽETE OČAKÁVAŤ
OD PROGRAMU

PRAKTICKÁ ČASŤ

● Naučíte sa ako písať výskumný projekt od nápadu až
po jeho realizáciu
● Získate cennú spätnú väzbu od mentorov
● Stretnete skúsených projektových manažérov
● Zdokonalíte svoje komunikačné schopnosti a tímovú
spoluprácu
● Zlepšíte svoje riadiace a rozhodovacie schopnosti

TEORETICKÁ ČASŤ

Príprava vlastného projektového
návrhu

Prezentovanie projektového
návrhu
Konzultácia projektového
návrhu s mentormi

Biznis plán alebo
vedecký projekt

Dátová analýza

Plánovanie a
príprava projektu

Realizácia a
riadenie projektu

Riadenie
projektových zdrojov

Spolupráca a
komunikácia

Publicita a ukončenie
projektu

BLOK 1

Termín realizácie: 11. - 13. 10. 2021
Miesto realizácie: online
Kapacita BLOK 1: 15-20 účastníkov
BLOK 2: 15-20 účastníkov

STREDA
UTOROK

PONDELOK
8:45
9:00

9:30

10:30
11:30
12:30

Otvorenie
Plánovanie projektu
● Voľ ba výskumného projektu
● Tematické zameranie
● Zdroje ﬁnancovania

9:00

9:45

Príprava projektu
● Hodnotenie projektu
● Obsah projektovej žiadosti

Komunikácia príbehu - výber
hlavnej argumentačnej línie a
efektívna vizualizácia dát

Návrh rozpočtu a ﬁnancovanie
● Návrh rozpočtu
● Financovanie a spoluﬁnancovanie

Ukončenie

10:45
11:45

12:30

Príprava projektu II.
● Intervenčná logika, nastavenie
pracovných balíkov, úloh, aktivít
miľníkov a cieľov projektu
● Podanie projektu
● Spolupráca s partnermi

Realizácia projektu
● Detailný plán implementácie
výskumných častí projektu
● Spôsoby hodnotenia pokroku
● Publicita
● Zapojenie stakeholderov

Dátová podpora v hľadaní
kľúčových otázok - riešenie
problémov v projekte

Ukončenie projektu
● Vyhodnotenie cieľov projektu
● Udržateľnosť projektu
● Príprava správ
● Finančné ukončenie projektu
● Audity

Ukončenie

9:00
10:00
11:00
12:00
12:30

Príprava projektového
zámeru
Príprava projektového
zámeru

Prezentácie
projektov

Prezentácie
projektov
Ukončenie

BLOK 2

Termín realizácie: 11. - 13. 10. 2021
Miesto realizácie: online
Kapacita BLOK 1: 15-20 účastníkov
BLOK 2: 15-20 účastníkov

STREDA
UTOROK

PONDELOK
13:00
13:15

13:45

14:45

Otvorenie
Plánovanie projektu
● Voľ ba výskumného projektu
● Tematické zameranie
● Zdroje ﬁnancovania

13:00

13:45

Návrh rozpočtu a ﬁnancovanie
● Návrh rozpočtu
● Financovanie a spoluﬁnancovanie

Komunikácia príbehu - výber
hlavnej argumentačnej línie a
efektívna vizualizácia dát

15:45

Príprava projektu
● Hodnotenie projektu
● Obsah projektovej žiadosti

16:45

Ukončenie

14:45
15:45

16:45

Príprava projektu II.
● Intervenčná logika, nastavenie
pracovných balíkov, úloh, aktivít
miľníkov a cieľov projektu
● Spolupráca s partnermi
● Podanie projektu

Realizácia projektu
● Detailný plán implementácie
výskumných častí projektu
● Spôsoby hodnotenia pokroku
● Publicita
● Zapojenie stakeholderov

Dátová podpora v hľadaní
kľúčových otázok - riešenie
problémov v projekte

Ukončenie projektu
● Vyhodnotenie cieľov projektu
● Udržateľnosť projektu
● Príprava správ
● Finančné ukončenie projektu
● Audity

Ukončenie

13:00
14:00
15:00

Príprava projektového
zámeru
Príprava projektového
zámeru

Prezentácie
projektov

16:00

Prezentácie
projektov

16:45

Ukončenie

O PROJEKTE

Tento vzdelávací program je realizovaný v rámci
projektu Strategický kariérny rozvoj pre
profesionálov v RDI, ktorého cieľom je poskytnúť
tréning profesionálom v oblasti RDI zameraný na
rozvoj vedeckej kariéry a komunikačné zručnosti.

KONTAKT

petraninova@sovva.sk
https://www.sovva.sk/project/strategickykarierny-rozvoj-pre-profesionalov-v-rdi/

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore
z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho
fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného
programu Ľudské zdroje.

Prihlás sa a získaj:
● Certiﬁkát absolventa programu
● Nové nové zručnosti v projektovom riadení

Prihlasovací formulár

