Výzva
na predkladanie projektov vyvolaných medzinárodnou
spoluprácou vo výskume a vývoji COST (European
Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research)
ÚPLNÉ ZNENIE VÝZVY

1.

(informácie o výzve)

ÚVOD

Program COST je európska mnohostranná spolupráca v oblasti výskumu a vývoja so
zameraním na základný a aplikovaný výzkum. COST koordinuje výskum a vývoj formou tzv.
Akcií (výskumných programov), ku ktorým sa môžu vedeckí a výskumní pracovníci
z členských štátov COST pripojovať svojími vlastnými projektami.
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej „APVV“) vyhlasuje výzvu na predkladanie
žiadostí na riešenie projektov v rámci programu COST. Predmetem verejnej výzvy je podpora
účasti slovenských výskumných a vývojových pracovníkov v európskej mnohostrannej
spolupráci v oblasti výzkumu a vývoja so zameraním na základný a aplikovaný výzkum.
Návrhom projektov, ktoré budú vybraté na základe výzvy, bude poskytnutá na riešenie
projektov účelová finančná podpora formou nenávratnej podpory zo štátneho rozpočtu.

2.

PRÁVNY RÁMEC

Podpora výskumu a vývoja z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky je
upravená zákonom č. 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 (ďalej „zákon“). Ďalej sa podpora výskumu a vývoja z
prostriedkov štátneho rozpočtu SR riadi zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách v znení neskorších predpisov a výnosov Ministerstva financií Slovenskej
republiky, zákonom č. 231/1999 Z. z o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a ďalšími
nadväzujúcimi a súvisiacimi zákonnými a podzákonnými predpismi.

3.

TEMATICKÉ ZAMERANIA PROJEKTOV V RÁMCI VÝZVY

Projekty v rámci výzvy sa podávajú podľa tematického vymedzenia európskej spolupráce
COST. Ciele predkladaných (vyvolaných) projektov musia byť komplementárne s cieľmi
schválených projektov žiadateľov v akciách COST. Žiadateľ musí preukázať nadväznosť
cieľov predkladaného (vyvolaného) projektu na ciele schváleného projektu v akcii COST.

4.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

O finančnú podporu na projekt, vyvolaný schváleným projektom v rámci akcie programu
COST, môže požiadať právnická alebo fyzická osoba so sídlom v SR, ktorá sa stala
účastníkom schváleného projektu v rámci akcie programu COST.

5.

TRVANIE VÝZVY A PODANIE PRIHLÁŠKY

Dátum otvorenia výzvy je 31. mája 2006, dátum ukončenia výzvy je 31. júla 2006. Žiadosti
sa predkladajú v elektronickej forme prostredníctvom on-line systému, ktorý je prístupný na
adrese www.apvv.sk . On-line systém sa uzavrie 31. 7. 2006 o 12:00 hodine.
Jeden podpísaný originál v písomnom vyhotovení (PDF formát v slovenskom jazyku)
doručí žiadateľ do stanoveného termínu (31. 7. 2006, 12:00 h) do agentúry, alebo odošle
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poštou s dátumom odoslania najneskôr 31.7. 2006 na adresu agentúry (Agentúra na podporu
výskumu a vývoja, Mýtna 23, 811 07 Bratislava). Podrobné metodické pokyny k vypĺňaniu
žiadostí sú PRÍLOHOU 1 k výzve.

6.

ZAČIATOK A DĹŽKA REALIZÁCIE PROJEKTOV

Realizácia vyvolaných projektov podaných v rámci tejto výzvy môže začať najskôr 1. 2.
2007. Dĺžka trvania vyvolaného projektu môže byť rovnaká alebo kratšia ako relevantná akcia
programu COST, nie však dlhšia ako 35 mesiacov.

7.

FINANCOVANIE PROJEKTOV

Na celé obdobie riešenia projektov podaných v tejto výzve vyčlení agentúra 70 miliónov Sk.
Maximálny príspevok APVV na riešenie projektu podaného v rámci tejto výzvy je 2 milióny
Sk.

8.

HODNOTENIE PROJEKTOV

Hodnotenie projektov a schvaľovanie žiadostí o finančnú podporu zabezpečí rada agentúry
pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (MVTS) na základe hodnotiacich kritérií,
ktoré sú v PRÍLOHE 2 tejto výzvy. Projekty, ktoré nesplnia požiadavky zverejnené v tejto
výzve budú radou vylúčené z hodnotiaceho procesu. Hodnotenie bude skončené a výsledky
hodnotenia oznámené predkladateľovi do 15. 1. 2007. Dátum začiatku riešenia projektu je
najskôr od 1. 2. 2007.

9.

PODMIENKY PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ
1. Žiadosť o dotáciu môže byť podaná okamžite po schválení projektu Riadiacim
výborom akcie COST.
2. Riešiteľom projektu môže byť len právnická alebo fyzická osoba so sídlom v SR.
3. Vyvolané projekty musia jasne dokumentovať obsahovú súvislosť so schváleným
projektom žiadateľa v rámci akcie COST. Výstupy riešenia vyvolaného projektu
nemôžu byť totožné s výstupmi schváleného projektu v rámci akcie COST.
4. Žiadané finančné prostriedky projektu je možné využiť na výskumné a vývojové
činnosti podľa §17 zákona 172/2005 Z.z., s určitými limitami na jednotlivé položky,
ktoré sú podrobne rozpísané v metodických pokynoch (PPRÍLOHA1).

10. NEVYHNUTNÉ PRÍLOHY K ŽIADOSTI
Doklad o schválení projektu príslušným riadiacim výborom akcie COST musí byť
neoddeliteľnou súčasťou dokumentácie predloženej do verejnej výzvy.
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11. HODNOTIACE KRITÉRIA
Hodnotiace kritéria pre vyvolané projekty sú v PRÍLOHE 2 tejto výzvy.

12. BLIŽŠIE INFORMÁCIE O VÝZVE
Podrobnejšie informácie o podmienkach podávania projektov sú uvedené na web stránke
agentúry www.apvv.sk alebo na adrese lhudec@fiit.stuba.sk.
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