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Vedátor (Sy&Tist)
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) odbory, ktoré sa stávajú v
súčasnosti čím ďalej žiadanejšími. Neoddeliteľnou súčasťou sú aj informačné technológie.
Program "Vedátor" je zameraný na podporu vysokoškolských študentov, ktorí majú
inovatívny nápad, teoretické východiská, no chýbajú im financie na zrealizovanie meraní,
pokusov či výroby prototypov, tiež na stáže a výskum v zahraničí, ktoré podporia a rozvinú
ich vedecký projekt.
Ciele programu:
Nadácia EPH v programe Vedátor má za cieľ podporiť študentov vysokoškolského štúdia
pri realizácií výskumov či projektov v oblasti STEM odborov a informatiky, ktoré majú
potenciál významným spôsobom prispieť k rozvoju vedy.
Do konca roka 2018 je na tento program vyčlenená suma 30 000 EUR, o podporu do
výšky 3 000 EUR je možné žiadať priebežne.
Výsledky budú komunikované e-mailom podľa termínov zasadnutí Správnej rady
Nadácie EPH.
Nadácia EPH a jej zriaďovateľ Energetický průmyslový holding budú v rámci programu
špeciálne posudzovať projekty zamerané na výskumu a inovácie v oblasti energetiky,
obnoviteľných zdrojov energie, či v oblasti transportu a uskladňovaniu energetických
zdrojov.
Oprávnení žiadatelia:
O podporu môžu žiadať všetci študenti technických odborov, informačných
technológií, prírodných vied, a matematiky, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku.
Jednou z podmienok získania podpory je predstavenie projektu vedeckého, odborného
alebo praktického charakteru, ktorému sa študent plánuje venovať.
✓ študenti vysokoškolského vzdelávania s trvalým pobytom v SR v technických
odboroch, informačných technológiách, prírodných vied a matematiky
Podmienky získania grantu:
✓ Predloženie a predstavenie projektu vedeckého, odborného alebo praktického
charakteru, prostredníctvom elektronického formulára v Aplikácii Nadácie
EPH: opis problematiky, ciele projektu, prístup/ metódy riešenia problému, doposiaľ
realizované a plánované aktivity, očakávané výstupy a prínos projektu pre
profesijný rast predkladateľa, rozpočet projektu.
✓ Potvrdenie o prijatí na zahraničnú vysokú školu/ výskumné pracovisko/ stáž/ letnú
školu. Potvrdenie môže byť predložené aj dodatočne, po schválení grantu. (týka sa
prípadu zahraničnej stáže/štúdia/výskumu)
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✓ Motivačný list popisujúci
o vašu víziu a predstavy o uplatnení sa v budúcnosti a
o dôvody prečo ste sa rozhodli absolvovať vzdelávací pobyt v zahraničí: vaše
očakávania z pohľadu štúdia, hodnotenie vášho súčasného štúdia/ odboru,
popis tém, ktoré vás počas štúdia zaujali, dosiahnuté študijné výsledky,
aktivity, ktoré prispievali k zvýšeniu vašej odbornosti. Max 2 strany.
✓ Štruktúrovaný životopis.
Výber štipendistov bude realizovaný na základe predložených podkladových materiálov.
Výberová komisia bude pozostávať zo zástupcov nezávislých odborníkov z akademickej
oblasti a zástupcov Nadácie EPH.
Komisia bude pozornosť venovať prioritne:
✓ projektu vedeckého, odborného alebo praktického charakteru
✓ motivačnému listu
✓ odborným a osobnostným predpokladom študenta (životopis)
Finančná podpora z grantu môže byť použitá na pokrytie nevyhnutných nákladov
spojených s výskumom, prípravou či realizáciou projektu. Ide najmä o náklady na:
✓ školné
✓ registračné poplatky
✓ cestovné náklady

✓
✓
✓
✓
✓

náklady na ubytovanie
zdravotné a úrazové poistenie
učebné, výskumné materiály a pomôcky
vybavenie, nástroje, náradie potrebné k výskumu
náklady na vydanie vedeckej publikácie o výsledkoch výskumu

Náklady, ktoré nemožno zahrnúť do rozpočtu: stravné, vreckové, iné životné náklady.
Povinnými prílohami v grantovom programe sú:
✓ Projektový formulár spolu s rozpočtom (v Aplikácii Nadácie EPH)
✓ Vyplnený životopis
Postup vyplnenia projektového formulára spolu s ďalšími informáciami o povinných
prílohách či registrácií nájdete na web stránke www.nadaciaeph.sk v sekcii "Na stiahnutie".

