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 Osnova žiadosti na projekt výskumu a vývoja  
v rámci programu VMSP 

 
 
1. Charakteristika žiadateľa a témy projektu 
 
– titulná strana s uvedením základných údajov o žiadateľovi, téme projektu a zodpovednom 

riešiteľovi 
– stručná charakteristika odbornej spôsobilosti žiadateľa pre danú oblasť (vrátane priestorov, 

dostupných kapacít a technológií) 
– stručná charakteristika zodpovedného riešiteľa (odborná kvalifikácia, odborné skúsenosti v 

oblasti technického rozvoja a inovácií) 
 
2. Charakteristika spoluriešiteľskej organizácie (zvlášť potrebné uviesť pri technologickom 

transfere) 
 
– uvedenie základných údajov 
– kontaktná osoba 
– stručná charakteristika odbornej spôsobilosti spoluriešiteľov pre danú oblasť 
 
3. Zoznam a kapacita riešiteľov projektu 
 
– menoslov, pracovisko (IČO), kapacita (počet hodín), podpis riešiteľov a ostatné údaje 
 
4. Anotácia predmetu riešenia projektu, ciele projektu a kľúčové slová 
 
5. Harmonogram postupu pre vypracovanie projektu (min. 3 etapy) 
 
6. Výstupy projektu 
 
7. Finančný rozpočet projektu, kalkulácia nákladov 
 
– predložiť v rozsahu podľa formulára VMSP-C v súlade s Metodickými pokynmi výzvy 
– stručné zdôvodnenie nákladových položiek  
– stručné vecné zdôvodnenie využitia kapitálových výdavkov, ak žiadateľ žiada aj tieto  
– potvrdenie spolufinancovania nákladov projektu (zodpovedajúci formulár VMSP-D) 
 
8. Prehlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa/spoluriešiteľa 
 
Príloha: Charakteristika predmetu riešenia projektu (max. 10 strán) 
 
Záväzná osnova: 
– stručný opis predmetu riešenia 
– opis súčasného stavu (podľa štúdie) u žiadateľa, v rámci SR resp. EÚ a vo svete 
– metodika postupu riešenia  
– charakteristika očakávaných výsledkov riešenia projektu vrátane časového horizontu budúcich 

výnosov 
– kvantifikácia predpokladaných ekonomických a iných prínosov z realizácie výsledkov riešenia 

v praxi, doplniť aj predpokladanou ekonomickou návratnosťou nákladov   
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Ostatné prílohy:  
 
1. Výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch resp. výkaz ziskov a strát a 

súvaha k 31. 12. predchádzajúceho roka  
2. Štúdia technickej realizovateľnosti vrátane podnikateľského plánu (v prípade  mikro-, spin-off 

resp. start-up firiem postačuje finančný plán k vecnému zámeru) (max. 15 strán) 
 
 


