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Žiadosť o dofinancovanie projektu 7RP
A1
01

Základné informácie o žiadosti
Dátum podania

02

Evidenčné číslo

A2
01

Základné informácie o projekte 7RP
Žiadateľ vystupuje v projekte ako

02

Typ projektu (funding scheme)

03

Názov projektu (v angličtine)

04

Akronym názvu projektu

05

Číslo projektu pridelené EK (Project
Number)

06

Priorita, resp. program 7RP, do ktorého
bol projekt podaný

07

Identifikačný kód výzvy (call identifier)

08

Finančný príspevok pridelený EK
slovenskému žiadateľovi (EUR)

09

Dátum podpisu Grant Agreement (alebo
Contract of Association)

10

Dátum začatia riešenia projektu

11

Dátum ukončenia riešenia projektu

12

Poradové číslo účastníka v projekte
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A3

Žiadateľ

01

Názov organizácie

02

Skrátený názov

03

Adresa

04

IČO

05

DIČ

06

Bankové spojenie

07

Príslušnosť k rezortu

08

Typ organizácie

09

Sektor

Základné informácie o žiadateľovi

Štatutárny zástupca
10

Štatutárny zástupca
– pracovné zaradenie
Kontaktná osoba
Telefón

11

Mobilný telefón
Fax:
E-mail:

12

PIC – identifikačný kód URF

Akronym:
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A4
01
02

03

Základné informácie o zodpovednom riešiteľovi
Meno a priezvisko
Pohlavie
Akademické a vedecké tituly
Pracovné zaradenie
Telefón
Mobilný telefón
Fax
Email

A5
Meno, priezvisko, titul
Meno, priezvisko, titul
Meno, priezvisko, titul

Akronym:

Zoznam riešiteľov
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Celkové oprávnené náklady žiadateľa – finančná čiastka vyčlenená pre slovenský
subjekt v rámci finálneho rozpočtu celého projektu (EUR)
a) Výskumné
d)
b) Demonštračné c) Manažérske
e) Spolu za
a vývojové
Ostatné
činnosti
činnosti
projekt
činnosti (VVČ)
činnosti
Oprávnené
01
náklady
Príspevok
02 požadovaný od
EK
Príspevok
03 požadovaný od
APVV

B

Akronym:
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Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa
C

Žiadateľ

Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu

Ja, dolu podpísaný/á
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 DO7RP,
• 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.
Podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa:

.......................................................

Dátum: ...................
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