MENTORINGOVÁ SCHÉMA KONZULTAČNEJ PODPORY ŽIADATEĽOM
PROGRAMU HORIZONT EURÓPA V PROCESE PRÍPRAVY A IMPLEMENTÁCIE
PLÁNOV RODOVEJ ROVNOSTI (GENDER EQUALITY PLAN – GEP)

Program Horizont Európa stanovuje rodovú rovnosť ako prierezovú zásadu vo všetkých
projektoch (alebo pracovných oblastiach). Cieľom je odstrániť rodové a vzájomne sa
prelínajúce sociálno-ekonomické nerovnosti v celom systéme výskumu a inovácií, a to aj
prostredníctvom riešenia nevedomej zaujatosti a systémových štrukturálnych prekážok.
Plán rodovej rovnosti bude od r. 2022 povinnou súčasťou žiadostí o grant/projektového
návrhu v programu Horizont Európa verejných inštitúcií, vysokých škôl, univerzít
a výskumných

inštitúcií

(verejných

i

súkromných).

V čase

podania

žiadosti

o grant/projektového zámeru od r. 2022 výskumné inštitúcie potvrdia v samostatnom
dokumente – deklarácii – stav, v akom sa nachádza príprava GEP. V čase podpisu grantovej
dohody výskumné inštitúcie už budú predkladať funkčný, oficiálne legitimizovaný a verejne
dostupný GEP.
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) preto pripravilo pre
záujemcov bezplatnú mentoringovú schému s cieľom pomôcť výskumným inštitúciám
pripraviť GEP tak, aby bol konzistentný, vysokokvalitný a v inštitúcii využiteľný.
Cieľovou skupinou mentoringovej schémy pre tvorbu a implementáciu GEP sú verejné
inštitúcie, vysoké školy, univerzity, verejné i súkromné výskumné inštitúcie uchádzajúce
sa o financovanie z programu Horizont Európa.
Mentoringová schéma predstavuje interaktívnu konzultačnú službu v priebhu ktorej
kvalifikovaná(-ý) konzultant(-ka) podľa vopred zvoleného rozsahu podpory sprevádza
žiadateľa v procese tvorby a implementácie GEP. Konzultačná služba je flexibilná - miera
zásahu konzultantky (-a) koreluje s potrebami a požiadavkami žiadateľa. Základnou náplňou
práce konzultantiek(-tov) je nielen samotné vypracovanie plánu, ale (v prípade požiadavky

žiadateľa/záujemcu)

aj

implementácia/zavedenie

krokov/procesov

smerujúcich

k

inštitucionálnym a kultúrnym zmnám organizácie – t. j. k podpore rodovej rovnosti.
Samotné konzultácie prebiehajú formou osobných stretnutí, online stretnutí, webinárov,
telefonickej a elektronickej komunikácie.
Voliteľné typy rozsahu služby:
1)

Základné orientačné konzultácie GEP "Mini"
• Príprava: zbežná orientácia v podkladoch zo strany inštitúcie.
• Vstupná konzultácia pre žiadateľa (2 hodiny).
• Doplnkové konzultácie v procese prípravy implementácie GEP (max. 5 hodín).

2) Základná orientačná konzultácia GEP „Midi“
• Príprava: štúdium relevantných podkladov inštitúcie, komunikácia so žiadateľom
ohľadom očakávaní od konzultácií (2-5 dní).
• Úvodný workshop pre žiadateľa (poldeň).
• Konzultácia/pripomienkovanie projektu GEP žiadateľa: Na základe úvodnej
orientácie žiadateľ konzultuje svoje otázky k príprave implementácie GEP s
expertkou. Žiadateľ predloží návrh projektu implementácie GEP, ku ktorému expertka
poskytne pripomienky a odporúčania (1-2 dni).
• Doplnkové konzultácie v procese prípravy implementácie GEP (max. 10 hodín).
3) Vypracovanie projektu prípravy GEP
• Príprava:

štúdium

relevantných

podkladov

inštitúcie,

komunikácia

so

žiadateľom/inštitúciou ohľadom očakávaní od konzultácií (2-5 dní).
• Úvodný workshop pre žiadateľa (poldeň).
• Vypracovanie návrhu projektu: Expertka pripraví pre inštitúciu návrh prípravy a
implementácie projektu (1-3 dni).
• Konzultácia projektu: Diskusia o pripomienkach žiadateľa k projektu (poldeň).
• Dopracovanie projektu na základe pripomienok (1-2 dni).
• Doplnkové konzultácie v procese prípravy implementácie GEP (max. 20 hodín).

4) Konzultácie a mentoring samotného procesu prípravy GEP
• Príprava:

štúdium

relevantných

podkladov

inštitúcie,

komunikácia

so

žiadateľom/inštitúciou ohľadom očakávaní od konzultácií (2-5 dní).
• Úvodný workshop pre žiadateľa (poldeň).
• Vypracovanie návrhu projektu: Expertka pripraví pre inštitúciu návrh prípravy a
implementácie projektu (1-3 dni).
• Konzultácia projektu: Diskusia o pripomienkach žiadateľa k projektu (poldeň).
• Dopracovanie projektu na základe pripomienok (1-2 dni).
• Implementácia projektu (v priebehu cca 1 roka): podľa časového sadzobníka (bude
vypracované ad hoc).
Sprostredkovateľom konzultačnej služby je CVTI SR z pozície národnej kontaktnej osoby
programu Horizont Európa pre rodovú rovnosť. Podmienky konzultačnej služby sa negociujú
v zastúpení všetkých troch strán – žiadateľa, konzultantky(-a) a CVTI SR. CVTI SR
komunikuje so žiadateľom a konzultantom (-kou) vo vzťahu k rozsahu konzultačnej podpory.
Zabezpečuje negociačný a zmluvný proces, prizvanie konzultantky (-a), monitorovanie
výstupov služby a dopad, resp. úspešnosť projektových návrhov.

Ciele mentoringovej schémy CVTI SR:
-

Bezplatná, špecializovaná konzultačná služba slovenským verejným inštitúciám,
vysokým školám, univerzitám, verejným a súkromným výskumným inštitúciám.

-

Pomoc pri vypracovaní a implementácii GEP.

-

Flexibilný servis vychádzajúci z potrieb a požiadaviek žiadateľa.

-

Inštitucionálna a kultúrna zmena inštitúcie žiadateľa smerom k podpore rodovej
rovnosti.

-

Naplnenie povinnej náležitosti žiadostí o grant/projektových zámerov na získanie
financovania z programu Horizont Európa.

-

Zvýšenie úspešnosti slovenských žiadateľov v programe Horizont Európa.

-

Posilnenie európskeho výskumného priestoru.

Mentoringová schéma je podpornou a koordinačnou aktivitou národného projektu SK4ERA
(Horizontálna podpora účasti SR v Európskom výskumnom priestore): „1.1 Služba
špecializovanej formy konzultácií a mentoringu pri príprave projektov“.
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