
MENTORINGOVÁ SCHÉMA je program zameraný na poskytovanie externého
odborného poradenstva slovenským žiadateľom formou mentoringu. Schéma
je financovaná z rozpočtu národného projektu SK4ERA, ktorý realizuje
Centrum vedecko-technických informácií SR. 
CIEĽOM schémy je prispieť k zvýšeniu účasti Slovenska v rámcovom programe
EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa.

ČO JE MENTORING?

Mentoring je program poradenstva, pri ktorom skúsený mentor svojimi radami
usmerňuje žiadateľov počas finalizácie projektového návrhu alebo jeho časti     
 s cieľom zvýšiť úroveň jeho kvality a zlepšiť zručnosti žiadateľa, nevyhnutné pre
vytvorenie konkurencieschopného návrhu.

Mentoring predstavuje príležitosť spolupracovať s uznávanými odborníkmi       
 a získať ich podporu pri príprave kvalitného projektu. 

Mentoring je poskytovaný formou konzultácie a odborného vedenia pri
príprave projektových návrhov, ktoré preukážu vysokú úroveň rozpracovania    
 s cieľom prispieť k zvýšeniu kvality projektových návrhov. Mentori preštudujú
projektový návrh a poskytnú spätnú väzbu a odporúčania na jeho skvalitnenie.

Mentoring je žiadateľom poskytovaný bezplatne. 

KTO JE MENTOR?

Mentor je odborník so skúsenosťami v oblasti riadenia, implementácie
projektov alebo ich hodnotením. Úlohou mentora je poskytnúť slovenskému
žiadateľovi odborné poradenstvo v záverečnej fáze procesu prípravy
projektového návrhu a formou pripomienok a odporúčaní prispieť k zvýšeniu
jeho kvality a schopnosti uspieť v konkurenčnom prostredí. 

Mentori sú evidovaní v databáze mentorov schémy projektu SK4ERA na
základe splnenia požiadaviek a predchádzajúcej registrácie.
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poskytnúť mentorovi hodnotiacu správu Európskej komisie (ak už v minu-
losti projekt podával),
podať projektový návrh, ktorý bol predmetom mentoringu do plánovanej
výzvy a poskytnúť NCP potvrdenie o podaní projektu,
vyplniť dotazník spokojnosti s prácou mentora po ukončení mentoringu a 
po prijatí hodnotiacej správy projektového návrhu (ESR) z Európskej
komisie túto poskytnúť príslušnému NCP a mentorovi.

KTO MÔŽE MENTORA ZÍSKAŤ? 

Mentora môže získať každý slovenský žiadateľ v roli koordinátora,
zodpovedného riešiteľa alebo člena konzorcia (v závislosti od typu projektu),
ktorý pripravuje projektový návrh v rámci niektorej z výziev programu Horizont
Európa a požiada príslušný národný kontaktný bod (NCP) o predbežnú
kontrolu a o službu mentora. Musí tak urobiť najneskôr štyri týždne pred
plánovaným termínom uzávierky výzvy na podávanie projektových návrhov.
Okrem toho má žiadateľ povinnosť:

AKÝ JE ROZSAH PRÁC MENTORA?

Rozsah prác mentora sa stanovuje individuálne, podľa typu akcie, rozsahu        
 a náročnosti projektového návrhu, tak aby mal mentor dostatočný priestor na
poskytnutie adekvátnych pripomienok k projektovému návrhu. Maximum
stanovených hodín pre kompletný projektový návrh sa pohybuje od 31 hodín
(typy akcie RIA, IA, MSCA, CSA) až 38 hodín (projekty ERC).
Presný počet hodín, počas ktorých sa mentor bude môcť venovať
projektovému návrhu, bude žiadateľovi oznámený až po konzultácii s  národ-
ným kontaktným bodom.

AKÉ JE TRVANIE MENTORINGOVEJ SCHÉMY?

Mentoringová schéma bola spustená v júni 2019, ešte pre program Horizont
2020. Od roku 2021, t. j. s nástupom nového programu Horizont Európa, je už
mentoring poskytovaný pre tento nový program. Schéma bude otvorená až do
ukončenia trvania národného projektu SK4ERA v decembri 2023. Do schémy je
možné sa prihlasovať kedykoľvek počas jej trvania.

KONTAKT:

https://eraportal.sk/mentoringova-schema-sk4era/

horizont@cvtisr.sk
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