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Verejná výzva na podávanie žiadostí o registráciu a refundáciu nákladov na 
prípravu projektov 7. rámcového programu Európskej únie – PP7RP 2010 

Úplné znenie verejnej výzvy (informácie o výzve) 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „agentúra“ alebo „APVV“) v súlade so 

zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení 

zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 

v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom číslo 233/2008 Z. z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení 

zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 

v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 

172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z.“) v rámci programu APVV „Podpora prípravy 

projektov 7. rámcového programu výskumu a vývoja“ (ďalej len „program  PP7RP“) 

v y h l a s u j e  

verejnú výzvu na podávanie žiadostí o registráciu a refundáciu nákladov na prípravu 

projektov 7. rámcového programu Európskej únie (ďalej len „žiadosť“) – PP7RP 2010. 

Zámery a ciele verejnej výzvy 

Hlavným cieľom programu APVV je zvýšiť účasť slovenských subjektov v 7RP predovšetkým 

prostredníctvom podpory prípravy projektov výskumu a vývoja aktívnou účasťou slovenských 

pracovníkov výskumu a vývoja na koordinácii a riešení výskumných projektov. 

Predmetom podpory je refundovať náklady vynaložené na prípravu návrhov výskumných 

projektov 7RP, ak žiadateľ je navrhovaným koordinátorom projektu alebo členom riešiteľského 

konzorcia. 

Príprava projektov 7RP, ktoré nemajú charakter výskumu alebo vývoja, napr. koordinačné 

a podporné projekty 7RP typu „Coordination and Support Action“ (CSA) nie je z prostriedkov 

APVV podporovaná. 

Vymedzenie základných pojmov 

• Projekt výskumu a vývoja je súbor zámerov, cieľov a plánovaných časovo 

ohraničených výskumných a vývojových činností v obsahovo vymedzenej oblasti vedy a 

techniky. Súčasťou projektu výskumu a vývoja sú aj údaje o personálnych, materiálnych, 

prístrojových a finančných podmienkach potrebných na jeho riešenie. 

• Riešením projektu výskumu a vývoja (ďalej len „projekt“) je uskutočňovanie 

naplánovaných činností a opatrení a ich prostredníctvom napĺňanie zámerov a cieľov 

projektu. 
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• Žiadateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá predkladá žiadosť o 

finančné prostriedky na riešenie projektu. Projekt, na ktorého riešenie žiadateľ požaduje 

finančné prostriedky, je súčasťou žiadosti. 

• Príjemca je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej boli poukázané 

finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na riešenie projektu a ktorá zodpovedá za 

hospodárenie s týmito finančnými prostriedkami. 

• Poskytovateľ – APVV je inštitúcia, ktorá rozhoduje o poskytovaní finančných 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu na podporu výskumu a vývoja žiadateľovi. 

• Zodpovedný riešiteľ je osoba zodpovedná za riešenie projektu a za určenie účelu 

použitia finančných prostriedkov poskytnutých na jeho riešenie. 

• Oprávnený žiadateľ v zmysle znenia výzvy je právnická osoba so sídlom na území 

Slovenskej republiky a fyzická osoba – podnikateľ s miestom podnikania v Slovenskej 

republike, ktorý je navrhovaným koordinátorom výskumného projektu 7RP, t. j. 

pripravuje a predkladá projekt 7RP alebo je členom riešiteľského konzorcia projektu a 

ktorý predložil žiadosť o registráciu a refundáciu finančných prostriedkov na prípravu 

projektu. 

Požiadavky výzvy 

1. Žiadateľ v žiadosti jednoznačne definuje charakter výskumu riešeného projektu. 

Oprávnené projekty na podporu sú výskumné projekty v rámci špecifických programov 

7RP Spolupráca (Cooperation), Myšlienky (Ideas), Ľudia (People), Kapacity (Capacities) 

a Jadrový výskum (Euratom), ako napr.: 

– veľké integrované projekty spolupráce (Large Scale Integrating Projects), 

– malé/stredné špecificky orientované projekty (Small / Medium Scale Focused 

Projects), 

– siete excelentnosti (Networks of Excellence), 

– výskumné projekty v prospech špecifických skupín, najmä MSP (Research for the 

Benefit of Specific Groups, in particular SMEs), 

– iné typy výskumných projektov (napr. Marie Curie Initial Training Networks). 

2. V zmysle § 18 ods. 2 písm. f) zákona 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov je 

neoddeliteľnou súčasťou žiadosti overená fotokópia osvedčenia o spôsobilosti žiadateľa 

a ďalších spolupríjemcov na vykonávanie výskumu a vývoja podľa § 26a ods. 11 alebo 

12 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (uvedené neskôr ako 3.h). 

Nepredloženie overeného osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj má za 

následok vyradenie žiadosti z dôvodu nesplnenia formálno-technických podmienok. 

Špecifické podmienky výzvy 

1. Celkový objem finančných prostriedkov určený na žiadosti podané v tejto výzve bude 

maximálne 664 000 €. Celkový objem finančných prostriedkov na jednu žiadosť je 

v prípade koordinátora veľkého projektu maximálne 17 000 €, v prípade koordinátora 

malého projektu maximálne 10 000 €. Celkový objem finančných prostriedkov na jednu 

žiadosť je v prípade člena projektového konzorcia projektu maximálne 5 000 €. 
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2. Refundácia finančných prostriedkov na prípravu projektu je podmienená schválením 

požadovaného rozpočtu agentúry v rámci štátneho rozpočtu SR Národnou radou SR 

a následne pridelením tohto rozpočtu prostredníctvom kapitoly MŠ SR agentúre. 

Podrobnejšie informácie o refundácii nákladov sú uvedené v Prílohe 2 (Zásady 

hospodárenia). 

3. Podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov z APVV je predloženie žiadosti, ktorej 

súčasťou je: 

a) potvrdenie Európskej komisie o ukončení evaluácie návrhu projektu (Evaluation 

Summary Report, ďalej ESR); v prípade dvojkolového hodnotenia projektov sa 

predkladá ESR z 2. kola, 

b) stručné zhrnutie návrhu projektu (Project Summary), 

c) časti návrhu projektu a výstupy riešenia, za ktoré zodpovedá žiadateľ o refundáciu 

(príslušný Workpackage), 

d) príspevok požadovaný  žiadateľom od Európskej komisie (Overall Budget), 

e) kópia vyúčtovania pracovnej cesty a správa z pracovnej cesty (v prípade 

požadovania refundácie cestovných nákladov), 

f) čestné vyhlásenie žiadateľa, že v čase podania žiadosti nie je v konkurze, likvidácii 

alebo v súdom určenej správe a že nemá žiadne záväzky voči štátu, 

g) čestné vyhlásenie žiadateľa, že na prípravu projektu nežiadal finančné prostriedky 

z iných zdrojov štátneho rozpočtu, 

h) osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. 

V prípade potreby si agentúra vyhradzuje právo vyžiadať kópiu celého návrhu projektu. 

Trvanie výzvy 

Dátum vyhlásenia výzvy je 15. júl 2010, dátum ukončenia výzvy je 31. december 2010 do 

12:00 hod. 

Podanie žiadosti 

Žiadosti sa predkladajú elektronicky výhradne prostredníctvom on-line informačného systému 

agentúry, ktorý je prístupný na stránke agentúry www.apvv.sk. 

On-line systém sa uzatvorí dňa 31. decembra 2010 o 12:00 hodine. Zároveň jeden 

podpísaný originál žiadosti v listinnom vyhotovení doručí žiadateľ do stanoveného termínu do 

12:00 hod. do agentúry alebo odošle poštou s dátumom odoslania najneskôr 31. decembra 

2010 na adresu agentúry (Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, P.O.Box 346, 

814 99 Bratislava 1). 

Vzor žiadosti je dostupný na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk 

Metodický pokyn na predkladanie žiadostí je uvedený v Prílohe 1. 

Informácie o zásadách hospodárenia sú uvedené v Prílohe 2. 

Manuál k elektronickému systému predkladania žiadostí je v Prílohe 5. 

Posudzovanie žiadosti 

Technické a formálne podmienky žiadosti sú uvedené v Prílohe 3. 

Hodnotenie žiadosti sa vykoná na základe posudkov dvoch nezávislých členov Rady 

programu PP7RP v súlade s postupom uvedeným v Prílohe 4. 
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Na základe návrhu rozhodnutia Rady programu PP7RP o podporení žiadosti agentúra vydá 

rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov. 

Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach 

Rozhodnutia podľa § 19 ods. 1 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov 

agentúra zverejní najneskôr 3 mesiace od najneskoršieho dátumu predloženia žiadostí, a to 

oznámením rozhodnutia žiadateľovi v písomnej forme. 

Rozhodnutia podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov 

agentúra zverejní najneskôr 6 mesiacov od najneskoršieho dátumu predloženia žiadostí, a to 

prostredníctvom internetovej stránky agentúry www.apvv.sk a následne oznámením 

rozhodnutia žiadateľovi v písomnej forme. 

Poskytnutie finančných prostriedkov 

Agentúra poskytne oprávnenému žiadateľovi finančné prostriedky na jeho účet uvedený 

v Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov, a to v lehote najneskôr do 2 mesiacov odo dňa 

podpisu zmluvy. 

 


