
APVV SK-CN 2012 SK-CN-XXXX-12

Akronym: 1/8

Medzivládna vedecko-technická spolupráca

Slovensko – Čína

Návrh projektu na roky 2013 – 2014
1. Všeobecné informácie

Identifikačné číslo: SK-CN-XXXX-12 Dátum prijatia:

Názov projektu v slovenskom jazyku:  
Názov projektu v anglickom jazyku:  
Akronym projektu:  
Akronym projektu v anglickom jazyku:  
Kľúčové slová:  
Odbor výskumu a vývoja:  
Začiatok riešenia projektu:  
Koniec riešenia projektu:  

Zodpovedný riešiteľ
Slovenská republika

Zodpovedný riešiteľ
partnerská krajina

Meno:   
Priezvisko:   
Pohlavie:   
Pracovné zaradenie:   
Titul:   
Telefón:   
Fax:   
Email:   
Organizácia:   
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2. Riešiteľské organizácie

Slovenský žiadateľ

Názov organizácie:  
Skrátený názov:  

Adresa organizácie
Ulica:  
Číslo:  
Mesto:  
PSČ:  
IČO:  
DIČ:  
Príslušnosť k rezortu:  
Typ organizácie:  
Krajina:  

Štatutárny zástupca
Meno:  
Priezvisko:  
Titul:  

Slovenská spoluriešiteľská organizácia

Názov organizácie:  
Skrátený názov:  

Adresa organizácie
Ulica:  
Číslo:  
Mesto:  
PSČ:  
IČO:  
DIČ:  
Príslušnosť k rezortu:  
Typ organizácie:  
Krajina:  

Štatutárny zástupca
Meno:  
Priezvisko:  
Titul:  
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Partnerská spoluriešiteľská organizácia

Názov organizácie:  
Skrátený názov:  

Adresa organizácie
Ulica:  
Číslo:  
Mesto:  
PSČ:  
IČO:  
DIČ:  
Príslušnosť k rezortu:  
Typ organizácie:  
Krajina:  

Štatutárny zástupca
Meno:  
Priezvisko:  
Titul:  

3. Prehľad výstupov odbornej činnosti slovenského zodpovedného riešiteľa za
posledných 5 rokov

Publikácie v zahraničných a domácich periodikách pokrytých CC: Počet:0
 
Publikácie v zahraničných a domácich periodikách nepokrytých CC: Počet:0
 
Aplikačné výstupy: Počet:0
 
Riešené projekty a iné výstupy: Počet:0
 

4. Zoznam riešiteľského kolektívu (slovenského aj partnerského)

Priezvisko, meno, titul: Kategória Organizácia
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5. Požadované finančné prostriedky z APVV – rozpočet projektu

2013 2014 Spolu
Suma v €    

6. Očakávané výstupy riešenia projektu bilaterálnej spolupráce

Výstupy Počet v roku
2013 2014 2015 2016 2017

Príprava spoločných medzinárodných projektov      
Príprava spoločných publikácií a iných výstupov      
Spoločná aktívna účasť na konferenciách ako výstup zo spoločných
aktivít VaV      

Vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky      
Zbieranie výskumných materiálov      
Zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do
35 rokov)      

Iné:      
      

7. Charakteristika projektu

 Anotácia projektu

 

 Konkrétne ciele, originálnosť a aktuálnosť výskumného zámeru1.

 

 Harmonogram riešenia výskumného zámeru s ohľadom na charakter výzvy2.

 

 Zdôvodnenie významu a nevyhnutnosti medzinárodnej spolupráce pri riešení3.
výskumného zámeru

 

 Očakávané výstupy a prínosy riešenia výskumného zámeru pre Slovensko s dôrazom na4.
aspekt medzinárodnej spolupráce

 

 Charakteristika riešiteľského kolektívu z pohľadu zamerania navrhovaného5.
výskumného zámeru na slovenskej strane, ako aj z pohľadu zapojenia doktorandov
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a/alebo mladých pracovníkov výskumu a vývoja (do 35 rokov) do projektu
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8. Podpisy a inštitucionálne schválenie – slovenský žiadateľ

Podpis zodpovedného riešiteľa  

Dátum podpísania

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu  

Podpis štatutárneho zástupcu  

Dátum podpísania

Ja, vyššie podpísaný/á  , štatutárny zástupca čestne vyhlasujem, že:

organizácia má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v zmysle § 18 ods. 2 písm. f) zákona č. 172/2005 Z. z.●

v znení neskorších predpisov a je evidovaná v zozname osôb spôsobilých vykonávať výskum a vývoj,
som si vedomý, že podmienkou podpísania zmluvy o poskytnutí prostriedkov medzi príjemcom a agentúrou je predloženie overených●

kópií osvedčenia o spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja príjemcu a spolupríjemcov podľa § 26a ods. 12 zákona č. 172/2005
Z. z. v znení neskorších predpisov,
som oprávnený žiadateľ v zmysle výzvy SK-CN,●

všetky informácie obsiahnuté v žiadosti sú pravdivé,●

žiadosť zaslaná v elektronickej podobe je po obsahovej stránke zhodná so žiadosťou v listinnej podobe,●

organizácia nie je daňovým dlžníkom,●

organizácia nie je dlžníkom poistného na sociálnom poistení (dôchodkovom, nemocenskom, garančnom a úrazovom poistení, poistení●

v nezamestnanosti, poistení do rezervného fondu solidarity) a dlžníkom príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
organizácia nie je dlžníkom poistného na zdravotnom poistení (za každú zdravotnú poisťovňu),●

organizácia nie je v likvidácii,●

voči organizácii nie je vedený výkon rozhodnutia,●

voči organizácii nebolo začaté konkurzné/reštrukturalizačné konanie,●

na majetok organizácie nie je vyhlásený konkurz,●

voči organizácii nebol namietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,●

organizácia neporušila zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu za obdobie od jeho účinnosti●

(1. apríl 2005) a v prípade porušenia nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 82/2005 Z. z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uplynulo päť
rokov od porušenia tohto zákazu,
organizácia má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,●

som si vedomý povinnosti poskytnutia informácií o výskume a vývoji, na ktorý boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho●

rozpočtu na účel zverejnenia v súlade s platnou legislatívou SR a s týmto súhlasím,
žiadateľ o financovanie projektu nežiadal finančné prostriedky z iných zdrojov štátneho rozpočtu,●

som si vedomý povinnosti zverejnenia informácií o technickej infraštruktúre výskumu a vývoja, ktorú žiadateľ buduje z poskytnutých●

prostriedkov štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie na centrálnom informačnom portáli a s týmto súhlasím.

V prípade vyzvania zo strany APVV sa zaväzujem nahradiť toto čestné vyhlásenie aktuálnymi potvrdeniami príslušných úradov.

V prípade zistenia, že údaje uvedené v predmetnom vyhlásení nie sú pravdivé, beriem na vedomie, že žiadosť bude vyradená alebo
zmluva o poskytnutí prostriedkov nebude podpísaná, prípadne dôjde k odstúpeniu od zmluvy a zaväzujem sa nahradiť všetky škody
spôsobené APVV z dôvodu poskytnutia nepravdivých a nesprávnych údajov a vyhlásení.
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9. Podpisy a inštitucionálne schválenie – partnerská spoluriešiteľská organizácia

Podpis zodpovedného riešiteľa  

Dátum podpísania

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu  

Podpis štatutárneho zástupcu  

Dátum podpísania

Ja, vyššie podpísaný/á  , štatutárny zástupca čestne vyhlasujem, že:

všetky informácie obsiahnuté v žiadosti sú pravdivé.●

V prípade zistenia, že údaje uvedené v predmetnom vyhlásení nie sú pravdivé, beriem na vedomie, že žiadosť bude vyradená alebo
zmluva o poskytnutí prostriedkov nebude podpísaná, prípadne dôjde k odstúpeniu od zmluvy a zaväzujem sa nahradiť všetky škody
spôsobené APVV z dôvodu poskytnutia nepravdivých a nesprávnych údajov a vyhlásení.
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10. Podpisy a inštitucionálne schválenie – slovenská spoluriešiteľská organizácia

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu  

Podpis štatutárneho zástupcu  

Dátum podpisu

Ja, vyššie podpísaný/á  , štatutárny zástupca čestne vyhlasujem, že:

organizácia má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v zmysle § 18 ods. 2 písm. f) zákona č. 172/2005 Z. z.●

v znení neskorších predpisov a je evidovaná v zozname osôb spôsobilých vykonávať výskum a vývoj,
som si vedomý, že podmienkou podpísania zmluvy o poskytnutí prostriedkov medzi príjemcom a agentúrou je predloženie overených●

kópií osvedčenia o spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja príjemcu a spolupríjemcov podľa § 26a ods. 12 zákona č. 172/2005
Z. z. v znení neskorších predpisov,
som oprávnený žiadateľ v zmysle výzvy SK-CN,●

všetky informácie obsiahnuté v žiadosti sú pravdivé,●

žiadosť zaslaná v elektronickej podobe je po obsahovej stránke zhodná so žiadosťou v listinnej podobe,●

organizácia nie je daňovým dlžníkom,●

organizácia nie je dlžníkom poistného na sociálnom poistení (dôchodkovom, nemocenskom, garančnom a úrazovom poistení, poistení●

v nezamestnanosti, poistení do rezervného fondu solidarity) a dlžníkom príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
organizácia nie je dlžníkom poistného na zdravotnom poistení (za každú zdravotnú poisťovňu),●

organizácia nie je v likvidácii,●

voči organizácii nie je vedený výkon rozhodnutia,●

voči organizácii nebolo začaté konkurzné/reštrukturalizačné konanie,●

na majetok organizácie nie je vyhlásený konkurz,●

voči organizácii nebol namietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,●

organizácia neporušila zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu za obdobie od jeho účinnosti●

(1. apríl 2005) a v prípade porušenia nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 82/2005 Z. z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uplynulo päť
rokov od porušenia tohto zákazu,
organizácia má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,●

som si vedomý povinnosti poskytnutia informácií o výskume a vývoji, na ktorý boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho●

rozpočtu na účel zverejnenia v súlade s platnou legislatívou SR a s týmto súhlasím,
žiadateľ o financovanie projektu nežiadal finančné prostriedky z iných zdrojov štátneho rozpočtu,●

som si vedomý povinnosti zverejnenia informácií o technickej infraštruktúre výskumu a vývoja, ktorú žiadateľ buduje z poskytnutých●

prostriedkov štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie na centrálnom informačnom portáli a s týmto súhlasím.

V prípade vyzvania zo strany APVV sa zaväzujem nahradiť toto čestné vyhlásenie aktuálnymi potvrdeniami príslušných úradov.

V prípade zistenia, že údaje uvedené v predmetnom vyhlásení nie sú pravdivé, beriem na vedomie, že žiadosť bude vyradená alebo
zmluva o poskytnutí prostriedkov nebude podpísaná, prípadne dôjde k odstúpeniu od zmluvy a zaväzujem sa nahradiť všetky škody
spôsobené APVV z dôvodu poskytnutia nepravdivých a nesprávnych údajov a vyhlásení.


