SK-PL 2018
ÚPLNÉ ZNENIE VEREJNEJ VÝZVY
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „agentúra“ alebo „APVV“) v súlade
so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení
zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších
predpisov“) a v súlade s Dohodou medzi vládami Slovenskej republiky a Poľskej republiky
o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 18. novembra 2004 vo Varšave
vyhlasuje
verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich
spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Poľskej republike podľa §
12 ods. 2c zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zámery a ciele verejnej výzvy
V rámci verejnej výzvy SK-PL 2018 možno predkladať návrhy projektov zo všetkých oblastí
výskumu a vývoja. Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo
zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto
nástrojov:
 príprava spoločných medzinárodných projektov,
 príprava spoločných publikácií a iných výstupov,
 aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí,
 vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky,
 zbieranie výskumných materiálov,
 zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).
Žiadateľ bude v predloženej žiadosti sám indikovať odbor vedy a techniky, do ktorého žiadosť
patrí. Žiadosti môžu predkladať slovenské právnické osoby a slovenské fyzické osoby –
podnikatelia bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja.

Vymedzenie základných pojmov


Projekt je súbor zámerov, cieľov a plánovaných časovo ohraničených činností
v obsahovo vymedzenom odbore vedy a techniky.



Riešením projektu je uskutočňovanie naplánovaných činností a opatrení a ich
prostredníctvom napĺňanie zámerov a cieľov projektu.



Žiadateľ je slovenská právnická osoba alebo slovenská fyzická osoba – podnikateľ, ktorá
má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa § 26a ods. 11
alebo 12 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a predkladá žiadosť
o finančné prostriedky na riešenie projektu (ďalej len "žiadosť"). Projekt, na riešenie
ktorého žiadateľ požaduje finančné prostriedky, je súčasťou žiadosti.



Príjemca je slovenská právnická osoba alebo slovenská fyzická osoba – podnikateľ,
ktorá má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa § 26a ods. 11
alebo 12 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorej boli poukázané
finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na riešenie projektu. Príjemca zodpovedá
za hospodárenie s týmito finančnými prostriedkami.



Partnerská organizácia je oprávnená vedecko-výskumná inštitúcia, ktorá podáva projekt
na svojej strane a ktorá bude riešiť projekt v spolupráci so slovenským príjemcom.
SK-PL 2018, Úplné znenie verejnej výzvy, 1/5



Slovenskou právnickou osobou sa rozumie právnická osoba založená podľa
slovenského právneho poriadku so sídlom na území SR.



Slovenskou fyzickou osobou – podnikateľom sa rozumie podnikateľ oprávnený
podnikať na území SR s miestom podnikania na území SR.



Poskytovateľ – APVV je inštitúcia, ktorá rozhoduje o poskytovaní finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre žiadateľov.



Zodpovedný riešiteľ je osoba zodpovedná za riešenie projektu a za efektívne použitie
finančných prostriedkov poskytnutých na jeho riešenie. Zodpovedným riešiteľom
na slovenskej strane je výhradne osoba, ktorá je zamestnancom žiadateľa.

Požiadavky verejnej výzvy
1.

Spolupracujúci partneri z výskumno-vývojových organizácií na oboch stranách spoločne
vypracujú obsahovo totožné projekty.

2.

V zmysle § 18 ods. 2 písm. f) zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
neoddeliteľnou súčasťou žiadosti je čestné vyhlásenie slovenského žiadateľa (v rámci
formulára E), že má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Špecifické podmienky verejnej výzvy
1.

Celkový objem finančných prostriedkov určený na celé obdobie riešenia projektov
podporených v tejto výzve bude maximálne 66 400 EUR.

2.

Financovanie projektov je podmienené schválením požadovanej výšky prostriedkov
štátneho rozpočtu pre agentúru v rámci štátneho rozpočtu SR v Národnej rade SR
a následne jeho rozpísaním z kapitoly MŠVVaŠ SR pre agentúru.

3.

Celkový objem prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie jedného projektu
je limitovaný maximálnou sumou 4 000 EUR na celú dobu riešenia a maximálne
2 000 EUR na kalendárny rok projektu.

4.

Jedna fyzická osoba môže byť zodpovedným riešiteľom v danej výzve len v jednej
predloženej žiadosti. V prípade podania viacerých žiadostí s tým istým zodpovedným
riešiteľom agentúra vyradí všetky tieto žiadosti ako neoprávnené z ďalšieho
posudzovania.

5.

Pre nepodnikateľské subjekty môže agentúra poskytnúť finančné prostriedky na riešenie
projektu až do výšky 100 % nákladov.

6.

Pre podnikateľské subjekty sa poskytovanie finančných prostriedkov agentúrou riadi
zákonom č. 358/2015 o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej
pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).

7.

Zodpovedný riešiteľ projektu financovaného z prostriedkov agentúry, ktorý získal
po skončení riešenia projektu verejnej výzvy hodnotenie s označením „projekt bol
vyriešený na nedostatočnej úrovni“, nemôže byť zodpovedným riešiteľom v žiadostiach
podaných v rámci verejných výziev agentúry v danom roku a po dobu ďalších 3
kalendárnych rokov od roku, v ktorom bola príjemcovi podpory a zodpovednému
riešiteľovi doručená od agentúry Záverečná hodnotiaca správa projektu.

8.

V prípade, ak Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov bola ukončená zo strany
APVV odstúpením, výpoveďou alebo Rozhodnutím o zastavení financovania projektu
verejnej výzvy z dôvodov príjemcom zavineného porušenia povinností vyplývajúcich
zo zmluvy, nemôže zodpovedný riešiteľ tohto projektu byť zodpovedným riešiteľom
v žiadostiach podaných v rámci verejných výziev agentúry v danom roku a po dobu
ďalších 3 kalendárnych rokov od roku, v ktorom bola príjemcovi podpory doručená
od agentúry výpoveď, odstúpenie alebo Rozhodnutie o zastavení financovania projektu.
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Predkladanie žiadostí
Lehota na predkladanie žiadostí je od 2. mája 2018 do 2. júla 2018.
Žiadosti sa predkladajú elektronicky výhradne prostredníctvom elektronického systému
na podávanie žiadostí na riešenie projektov, ktorý je prístupný na internetovej stránke
agentúry www.apvv.sk. V listinnej podobe sa podávajú iba požadované strany vygenerované
systémom a podpísané štatutárnymi zástupcami žiadateľa/partnera na adresu agentúry
(Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, P.O.BOX 839 04, 839 04 Bratislava 32).
Elektronický systém na podávanie
dňa 2. júla 2018 o 12.00 hodine.

žiadostí

na

riešenie

projektov

sa

uzatvorí

Žiadateľ je povinný agentúre v listinnej podobe zaslať štatutárnymi zástupcami
podpísanú časť žiadosti E (požaduje sa originál), t. j. Čestné vyhlásenie štatutárneho
zástupcu žiadateľskej organizácie a formulár A5 (naskenované podpisy zahraničného
partnera budú akceptované), t. j. Informácie o partnerskej organizácii v lehote
najneskôr do 2. júla 2018.
Lehota na predkladanie žiadostí je zachovaná, ak sa žiadosť posledný deň lehoty podá
orgánu, ktorý má povinnosť ju doručiť.
Do hodnotiaceho procesu zaradí agentúra výlučne žiadosti, ktoré súčasne spĺňajú všetky štyri
nasledujúce kritériá:
a) žiadosť je podaná prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí
na riešenie projektov,
b) formulár žiadosti E a formulár žiadosti A5 sú doručené do agentúry v listinnej podobe
v stanovenom termíne,
c) žiadosť musí byť predložená a následne hodnotená súčasne na slovenskej aj partnerskej
strane. Na slovenskej strane podáva žiadosť slovenský žiadateľ do agentúry a na
partnerskej strane podáva žiadosť partnerská organizácia podľa pokynov organizácie,
ktorá vyhlasuje výzvu v partnerskej krajine,
d) žiadosť spĺňa všetky Špecifické podmienky verejnej výzvy.
Na žiadosti, ktoré nesplnia súčasne všetky štyri vyššie uvedené kritériá, agentúra nebude
prihliadať.

Doba riešenia projektov
Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1. január 2019. Doba riešenia projektov nemôže
byť dlhšia ako 24 mesiacov.

Posudzovanie žiadostí
Pri posudzovaní žiadostí agentúra postupuje v zmysle § 19 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení
neskorších predpisov. Technické a formálne podmienky žiadosti sú uvedené v prílohe 1.
Postup hodnotenia a hodnotiace kritériá sú uvedené v prílohe 2.

Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach
Rozhodnutia o nesplnení technických a formálnych podmienok podľa § 19 ods. 1 zákona
č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov oznámi APVV žiadateľom v písomnej forme.
Rozhodnutia podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
agentúra neodkladne zverejní prostredníctvom internetovej stránky agentúry www.apvv.sk.
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Na internetovej stránke agentúry budú zverejnené informácie o všetkých žiadostiach
v rozsahu: číslo žiadosti, názov projektu, žiadateľ, rozhodnutie o poskytnutí finančných
prostriedkov.
Upozorňujeme príjemcov, ktorým má byť poskytnutá pomoc v zmysle zákona
č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), že pred poskytnutím
minimálnej pomoci ad hoc je poskytovateľ minimálnej pomoci povinný požiadať koordinátora
pomoci o stanovisko, či príslušné opatrenie spĺňa podmienky na poskytnutie minimálnej
pomoci podľa osobitných predpisov pre minimálnu pomoc. Stanovisko k takýmto návrhom
zasiela koordinátor pomoci poskytovateľovi minimálnej pomoci do 30 dní od doručenia
návrhu. Takéto stanovisko koordinátora pomoci je pre poskytovateľa pomoci záväzné.
V tejto súvislosti budú podnikateľské subjekty, ktorých žiadosti budú podporené, vyzvané na
predloženie Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc, pričom agentúra stanoví termín
na jeho doručenie.

Poskytnutie finančných prostriedkov
Finančné prostriedky na riešenie projektu poskytuje agentúra príjemcovi na základe písomnej
zmluvy o poskytnutí prostriedkov.
Agentúra poskytne žiadateľovi finančné prostriedky na riešenie projektu na účet uvedený
v Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov, a to v lehote najneskôr do 2 mesiacov odo dňa
podpísania zmluvy.
Podpísanie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov je podmienené predložením
aktualizovanej žiadosti v zmysle podmienok financovania uvedených v hodnotiacej správe
žiadosti.

Prílohy
Neoddeliteľnou súčasťou verejnej výzvy sú nasledujúce prílohy:
Príloha 1: Technické a formálne podmienky
Príloha 2: Postup hodnotenia a hodnotiace kritériá
Príloha 3: Zásady tvorby rozpočtu
Príloha 4: Vzor žiadosti
Príloha 5: Manuál k elektronickému systému predkladania žiadostí na riešenie projektov
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Kontaktné adresy
Slovenská republika
JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD. et PhD.
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, P.O.BOX 839 04
839 04 Bratislava 32
Tel.: +421 2 5720 4502
Fax: +421 2 5720 4599
E-mail: anna.durfina@apvv.sk
http://www.apvv.sk
Ing. Veronika Hanzelová
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Sekcia vedy a techniky
Odbor medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce
Stromová 1
813 30 Bratislava
Tel.: +421 2 5937 4748
E-mail: veronika.hanzelova@minedu.sk
http://www.minedu.sk
Poľská republika
Paweł Kurzyński
Polish National Agency for Academic Exchange
Department of Programmes for Scientists
Polna 40
00-635 Warszawa
Phone: +48 22 390 35 64
E-mail: pawel.kurzynski@nawa.gov.pl
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