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VV 2012 – základné informácie 

 vyhlásenie výzvy:      5.11.2012 
 

 uzatvorenie výzvy:    21.1.2013 
 

 obdobie riešenia projektov: 

1.10.2013 (pevne stanovený) – 

najneskôr do 30.9.2017 (max. 48 

mesiacov) 
 

 financovanie: 33 mil. € na celú dobu 

riešenia projektov 

 



Podávanie žiadostí 

 elektronicky: on-line systém do 21.1.2013 

do 12:00 (www.apvv.sk) 

 originál v písomnom vyhotovení:  

 a) osobne do agentúry 21.1.2013 do 16:00 

 b) poštou  

Upozornenie!!! Agentúra nezaručuje 

úspešné odoslanie elektronických 

formulárov  prostredníctvom on-line 

systému v prípade technických problémov 

spôsobených preťažením systému 

v posledných hodinách pred uzatvorením 

systému.  



Vymedzenie základných pojmov 

Žiadateľ – slovenská právnická alebo 

slovenská fyzická osoba - podnikateľ, 

ktorá predkladá žiadosť o finančné 

prostriedky na riešenie projektu 

 

Zodpovedný riešiteľ – osoba 

zodpovedná za riešenie projektu a za 

efektívne použitie finančných 

prostriedkov na jeho riešenie 

  



Vymedzenie základných pojmov 

Spolupríjemca – slovenská právnická 

alebo slovenská fyzická osoba - 

podnikateľ, ktorá je spoluriešiteľskou 

organizáciou a ktorej sú poukázané 

finančné prostriedky na riešenie časti 

projektu na základe zmluvy o riešení 

projektu 



Zámery a ciele výzvy 

• žiadne obmedzenia týkajúce sa 

vecného zamerania projektov VaV 

 

• zameranie, ciele a vecnú náplň 

určuje žiadateľ 

 

• žiadateľom zadaný odbor VaT 

rozhodne, ktorá odborová rada 

bude hodnotiť kvalitu projektu  



Charakter výskumu 

 základný 

 aplikovaný 

 vývoj  
 

Návrh projektu nemôže mať zmiešaný 

charakter!!! 
 

• profil zodpovedného riešiteľa 

• vecný zámer projektu 

odlišné hodnotiace kritériá 
 



Požiadavky VV 2012 

žiadateľ 

ďalší spolupríjemcovia 

osvedčenie o spôsobilosti na 

vykonávanie výskumu a vývoja podľa 

§ 26a ods. 11 alebo 12 zákona č. 

172/2005 Z.z. v znení neskorších 

predpisov 
 

Súčasť žiadosti - úradne overená kópia 

osvedčenia žiadateľa a všetkých 

spolupríjemcov 

 



Požiadavky VV 2012 

osvedčenie o spôsobilosti na 

vykonávanie výskumu a vývoja podľa 

§ 26a ods. 11 alebo 12 zákona č. 

172/2005 Z. z. v znení neskorších 

predpisov 

Vydáva: Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR 

www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnik

aVSR/Certifikacia/Stranky/default.aspx 

 



Požiadavky VV 2012 

pri projektoch AVaV, ktorých riešenie 
bude mať priame využitie v praxi 

 

zmluva o budúcej zmluve o využití 
výsledkov riešenia projektu v praxi 
medzi žiadateľom a odberateľom 
výsledkov riešenia projektu 

 

Súčasť žiadosti – originál alebo úradne 
overená kópia (neplatí ak 
odberateľom je žiadateľ) 

 



Špecifické podmienky 

riešiteľská kapacita žiadneho 
člena riešiteľského kolektívu 
nesmie v súčte prekročiť 2000 
hodín za rok na riešenie projektov 
v rovnakom čase bez ohľadu na 
zdroj podpory, resp. 
poskytovateľa finančných 
prostriedkov 



Špecifické podmienky 

minimálna riešiteľská kapacita  

 

- člen riešiteľského kolektívu 300 hodín 
za rok  

- zodpovedný riešiteľ 480 hodín za rok  

 

(prepočet na mesiace realizácie projektu 
na daný rok) 



Špecifické podmienky 

 

jedna fyzická osoba môže byť 
zodpovedným riešiteľom len v 
jednej predloženej žiadosti 

 

podanie viacerých úplných žiadostí 
(elektronicky a listinne) – 
vyradenie všetkých takto 
podaných žiadostí  



Špecifické podmienky 

 

jedna fyzická osoba môže byť v 
grantovej schéme všeobecných 
výziev zodpovedným riešiteľom 
len v jednom financovanom 
projekte súčasne 

 

(týka sa to zodpovedných riešiteľov 
financovaných projektov VV 2010 a 
VV 2011) 



Špecifické podmienky 

 

členovia odborových rád, ktorí 
hodnotia projekty VV 2012, 
nesmú byť zodpovedným 
riešiteľom ani členom 
riešiteľského kolektívu v žiadnom 
predloženom projekte 



Špecifické podmienky 

zodpovedný riešiteľ 

projektu všeobecnej výzvy vyriešeného 
na nedostatočnej úrovni v danom 
roku, kedy mu bola doručená 
záverečná hodnotiaca správa a 3 
nasledujúce roky, nemôže podať 
projekt v tejto výzve v pozícii 
zodpovedného riešiteľa 



Špecifické podmienky 

zodpovedný riešiteľ 

projektu, ktorého Zmluva... bola zo 
strany APVV ukončená odstúpením, 
výpoveďou alebo Rozhodnutím o 
zastavení financovania z dôvodov 
príjemcom zavineného porušenia 
povinností vyplývajúcich zo zmluvy 
nemôže v danom roku a 3 
nasledujúcich rokoch, podať projekt v 
tejto výzve v pozícii zodpovedného 
riešiteľa 

 



Špecifické podmienky 

Podnikateľské subjekty 

 

schéma štátnej pomoci 

• N 702/2007 

• X477/2009 (odvetvie Doprava) 



Špecifické podmienky 

Žiadateľ a spoluriešiteľské 

organizácie budú mať povinnosť 

popularizovať výsledky riešenia 

projektu s cieľom zrozumiteľným 

spôsobom informovať verejnosť o 

prínosoch výsledkov a výstupov 

projektu 



Rozpočet projektu 

 

 celkové náklady z APVV  - 

maximálne 250 tisíc € bežných 

výdavkov poskytnutých APVV) 

 

 nepriame náklady   - maximálne 

20% z celkových nákladov 

 



Posudzovanie žiadostí 

Technické a formálne podmienky žiadosti  

     Príloha 1 

 

Postup hodnotenia a hodnotiace kritériá  

     Príloha 2 

časť B – pre projekty základného výskumu 

časť C – pre projekty aplikovaného výskumu a 

vývoja 



Techn. a form. podmienky  

1. Oprávnenosť žiadateľa – slovenská 

právnická alebo fyzická osoba - 

podnikateľ 

2. Oprávnenosť spolupríjemcu – 

slovenská právnická alebo fyzická 

osoba - podnikateľ 

3. Doručenie v stanovenom termíne 

4. Doručenie listinnej podoby žiadosti 

5. Doručenie elektronickej podoby 

žiadosti 



Techn. a form. podmienky  
6. Doručenie všetkých častí žiadosti: 

a. VV-A až D (PDF súbor) 

b. VV-E Vecný zámer projektu v SK a 
EN  

c. VV-F Vyhlásenie riešiteľa (len listinná 
podoba) 

7. Overená kópia osvedčenia pre 
žiadateľa a všetkých spolupríjemcov 

8. Originál / overená kópia zmluvy o 
budúcej zmluve o využití výsledkov... 

 



Techn. a form. podmienky  

9. Zhodnosť elektronickej a listinnej 
podoby žiadosti po obsahovej stránke 

10. Podpis/y štatutárneho/nych zástupcu/ov 
žiadateľa a spoluriešiteľských 
organizácií na čestnom vyhlásení časť 
VV-D 

11. Podpis/y štatutárneho/nych zástupcu/ov 
žiadateľa v časti VV-E Vecný zámer 
projektu v SK a EN 

12. VV-F Vyhlásenie riešiteľa pre každého 
člena RK uvedeného v časti VV-A 



Techn. a form. podmienky  

13.Podpis každého člena RK na 

Vyhlásení riešiteľa v časti VV-F 

14.Zhoda riešiteľskej kapacity uvedenej 

v častiach VV-A5 a VV-F 

15.Jedna osoba ako zodpovedný riešiteľ 

(ZR) len v jednej žiadosti 

16.Dištanc pre ZR, ktorý mal projekt 

vyriešený na nedostatočnej úrovni 

17.Dištanc pre ZR, ktorý dostal 

odstúpenie.... Od Zmluvy....  

 



Techn. a form. podmienky  

 

18.Minimálna ročná riešiteľská kapacita 

300 h pre člena RK a 480 h pre ZR 

19.Dištanc pre ZR financovaného 

projektu VV 2010 a VV 2011 v pozícii 

ZR 

20.Dištanc pre členov odborných 

orgánov, ktoré hodnotia projekty 

 

 



Zverejnenie rozhodnutí 

A. nesplnenie FTP výzvy do 3 

mesiacov od uzatvorenia výzvy –

doručením rozhodnutia žiadateľovi 

B. poskytnutí finančných 

prostriedkov do 6 mesiacov od 

uzatvorenia výzvy – prostredníctvom 

internetovej stránky a následne 

doručením rozhodnutia žiadateľovi 

 



Žiadosť - odporúčania  

E Vecný zámer projektu 
 

 



Žiadosť - odporúčania  

F Vyhlásenie riešiteľa – vytvorenie súboru 
 

 



Elektronické odoslanie žiadosti 



Elektronické odoslanie žiadosti 



                 Elektronické odoslanie žiadosti 

Stav žiadosti po úspešnom  

elektronickom odoslaní do APVV 

Úspešné odoslanie žiadosti potvrdzuje aj správa  

zaslaná na e-mail zodpovedného riešiteľa projektu  

resp. používateľa systému na podávanie projektov  



Ďalšie informácie  www.apvv.sk 

 

Kontaktné formuláre k výzve: 

1. vecný obsah žiadosti 

2. tvorba rozpočtu  

3. technická podpora 

                     

 

      Ďakujem za pozornosť! 
          

 

 


