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1. Úvod 
 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „agentúra“) v snahe umožniť slovenskej 
vedeckej komunite účasť na riešení projektov na európskej úrovni, 
 

v y h l a s u j e 
 
otvorenú verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dofinancovanie  podporených projektov 
v rámci 7. rámcového programu Európskeho spoločenstva (ES)  pre výskum, 
technologický rozvoj a demonštračné činnosti  vrátane programu ES pre atómovú 
energiu (Euratom) (ďalej len „DO7RP“). 
 
2.  Právny rámec 
Právny rámec výzvy vychádza zo zákona číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory 
výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a 
organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len 
„zákon č. 172/2005 Z. z.“) a zo Zmluvy o  spolupráci medzi Ministerstvom školstva 
Slovenskej republiky a Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. 

 
3.  Zámery a ciele otvorenej verejnej výzvy 
 
Cieľom tejto výzvy je podporiť aktívnu účasť slovenských špičkových pracovníkov 
a kolektívov výskumu a vývoja v 7. rámcovom programe Európskeho spoločenstva pre 
výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti (ďalej len „7RP“) prostredníctvom 
dofinancovania nákladov potrebných na realizáciu návrhov projektov 7RP, ktoré získali 
finančnú podporu od Európskej komisie. Dofinancovanie sa zameriava na podporu účasti 
slovenských subjektov v  projektoch výskumu a vývoja. 
 
4.  Oprávnení žiadatelia 
 
Oprávneným žiadateľom je právnická  osoba, ktorá je zároveň organizáciou výskumu 
a vývoja nasledovného typu: 

a) verejné vysoké školy a štátne vysoké školy, 
b) organizácie Slovenskej akadémie vied, 
c) organizácie výskumu a vývoja zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy SR 
d) neziskové organizácie výskumu a vývoja. 

 
5. Trvanie výzvy, podávanie a hodnotenie žiadostí 
 
DO7RP je otvorená verejná výzva. Agentúra v zmysle § 18 odseku 3 zákona č. 172/2005 Z. z. 
zabezpečí priebežné hodnotenie žiadostí, a to minimálne 3-krát ročne.  
Žiadosti sa predkladajú elektronicky prostredníctvom on-line informačného systému agentúry. 
Podmienkou hodnotenia elektronicky podanej žiadosti je aj jej následné doručenie formou 
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podpísaného originálu v písomnom vyhotovení na adresu agentúry (Agentúra na podporu 
výskumu a vývoja, Mýtna 23, P.O. Box 346, 814 99  Bratislava).  
Na základe návrhu rozhodnutia Rady MVTS o podporení žiadosti agentúra vydá rozhodnutie 
o poskytnutí finančných prostriedkov. 
 
6.  Podmienky poskytnutia finančného príspevku 
 

1. Žiadateľ (ako člen konzorcia alebo koordinátor) predložil Európskej komisii (ďalej len 
„EK“) návrh projektu výskumu a vývoja 7RP, ktorý EK vyhodnotila ako úspešný, 
a ktorému pridelila finančný príspevok. 

 
2. Žiadateľ počas doby trvania 7RP, začínajúc rokom 2008, podpísal jeden 

z nasledujúcich typov dokumentov: 
 

• grantovú dohodu („Grant Agreement“) s EK - ak sa na projekte 7RP 
zúčastňuje ako koordinátor, 

• ANNEX IV – Form A: zmluvu o pristúpení ku grantovej dohode („Accession 
of Beneficiaries to Grant Agreement“) s koordinátorom projektu - ak sa na 
projekte 7RP zúčastňuje ako člen konzorcia. 

 
3. Žiadateľ predložil platnú a úplnú žiadosť v rámci výzvy DO7RP, vrátane 

nasledovných príloh, ktoré sú podmienkou pridelenia prvej platby z agentúry: 
 

• kópia  grantovej dohody („Grant Agreement“) alebo zmluvy o pristúpení ku 
grantovej dohode („Accession to Grant Agreement“), 

• doklad o finančnej čiastke vyčlenenej pre slovenský subjekt v rámci finálneho 
rozpočtu celého projektu, ktorý obsahuje aj rozdelenie rozpočtu pre jednotlivé 
typy aktivít (kópia relevantných strán Annex I - Popis práce, ktorý je súčasťou 
grantovej dohody). Z priloženého dokumentu musí byť jednoznačné, že ide 
o finálnu verziu (označenie napr. final version), 

• výpis z bankového účtu žiadateľa, ktorý deklaruje, že žiadateľ prijal zálohovú 
platbu (pre-financing) alebo platbu (payment) od EK alebo koordinátora 
projektu 

 
4. Žiadateľ obdrží ďalšie platby v nasledujúcich  obdobiach po predložení: 
 

• Form C – finančné vyúčtovanie oprávnených nákladov voči EK za dané 
vykazovacie obdobie, 

• potvrdenie o ukončení projektu od EK spolu so záverečným vyúčtovaním 
projektu zo strany EK. 

 
5. Za uznané náklady, ktoré agentúra spolufinancuje, možno považovať len náklady 

uznané EK a oprávnené náklady v zmysle zákona č. 172/2005 Z. z. 
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Žiadateľ môže získať finančný príspevok len v prípade splnenia formálnych, technických 
a špecifických podmienok zverejnených vo výzve vrátane formulára a metodických 
pokynov k vypĺňaniu formulárov žiadosti. 

 
7.  Financovanie výzvy 
 
Suma na dofinancovanie projektov 7RP v rámci tejto výzvy závisí od objemu finančných 
prostriedkov poskytnutých agentúre z prostriedkov MŠ SR na základe Zmluvy o spolupráci 
medzi MŠ SR a APVV a dodatkov k tejto zmluve. Na poskytnutie finančných prostriedkov 
nemá žiadateľ právny nárok. 
 
8.  Výška a rozsah poskytnutej podpory 
 
Žiadateľovi môže agentúra poskytnúť finančný príspevok výlučne len na tie činnosti 
v projekte, ktoré patria do kategórie „výskum a  technologický vývoj“ („RTD 
activities“), to znamená, že agentúra môže žiadateľovi poskytnúť maximálne 25 % tej časti 

celkových nákladov
1
, ktorá bola Európskou komisiou schválená na „činnosti výskumu 

a technologického vývoja“. 

Po podpise zmluvy  medzi agentúrou a žiadateľom, ktorý dostal rozhodnutie o poskytnutí 
finančných prostriedkov bude žiadateľovi poskytnutý finančný príspevok vo výške max. 33 
% relevantnej časti2 zálohovej platby (pre-financing). Ďalšie platby môžu byť poskytnuté 
max. do výšky 33 % z relevantných častí platieb prijatých žiadateľom od Európskej 
komisie alebo koordinátora, vždy po vykázaní príslušnej periódy. 
 
Pred schválením prvej platby (dofinancovania) zo strany agentúry žiadateľ predloží doklad 
o prijatí platby na účet žiadateľa zo strany Európskej komisie alebo koordinátora 
projektu. 
 
9.  Informácie o výzve 
 
Kontaktnou osobou pre DO7RP je: 
Mgr. Vanda Benkovičová 
benkovicova@apvv.sk 
tel.: 02/5720 4570 
www.apvv.sk 

                                                 
1 toto predstavuje 33 % nákladov obdržaných od EK priamo alebo cez koordinátora 
2 časť platby, ktorá sa vzťahuje k tej časti celkových nákladov, ktoré boli Európskou komisiou schválené na 
„činnosti výskumu a technologického vývoja“ 


