Otvorená verejná výzva na predkladanie žiadostí o dofinancovanie projektov
7. rámcového programu Európskeho spoločenstva (ES)
pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti
vrátane programu ES pre atómovú energiu EURATOM
Úplné znenie výzvy (informácie o výzve)
1. Úvod
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „agentúra“) v snahe umožniť slovenskej
vedeckej komunite účasť na riešení projektov na európskej úrovni
vyhlasuje
otvorenú verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dofinancovanie projektov podporených
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.“).

3. Zámery a ciele otvorenej verejnej výzvy
Cieľom 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 vrátane programu ES pre atómovú energiu
(EURATOM) (ďalej len „7RP“) prostredníctvom dofinancovania nákladov potrebných na
riešenie projektov 7RP, ktoré získali finančnú podporu od Európskej komisie.

4. Oprávnení žiadatelia
Oprávneným žiadateľom je právnická osoba, ktorá je zároveň organizáciou výskumu a vývoja
nasledujúceho typu:
a)
b)
c)
d)

verejné vysoké školy a štátne vysoké školy,
organizácie Slovenskej akadémie vied,
organizácie výskumu a vývoja zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy SR,
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.
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Žiadosti sa predkladajú elektronicky prostredníctvom on-line informačného systému agentúry.
Podmienkou hodnotenia elektronicky podanej žiadosti je aj jej následné doručenie formou
podpísaného originálu spolu s osvedčením o spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja
v písomnom vyhotovení na adresu agentúry (Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Mýtna
23, P.O. Box 839 04, 839 04 Bratislava 32).
Na základe návrhu rozhodnutia Rady MVTS o podporení žiadosti agentúra vydá rozhodnutie
o poskytnutí / neposkytnutí finančných prostriedkov.

6. Podmienky podávania žiadosti a poskytnutia finančného príspevku
6.1

Žiadosť o dofinancovanie projektu 7RP (platí pre všetky príspevky okrem záverečného
vyúčtovania) musí byť doručená do agentúry najneskôr 6 mesiacov pred ukončením
riešenia projektu 7RP.

6.2

Žiadateľ musí byť koordinátorom alebo členom konzorcia schváleného projektu 7RP.
V prípade programu ES pre atómovú energiu (EURATOM) musí byť členom slovenskej
asociácie EURATOM/CU, Slovakia, ktorá má kontrakt s EURATOM (Contract of
Association between the European Atomic Energy Community and Comenius
University).

6.3

Žiadateľ, ktorý získal projekt 7RP, začínajúc rokom 2008, a tento projekt je stále
v riešení (bežiaci), musí predložiť platnú a úplnú „Žiadosť o dofinancovanie projektu
7RP“ v rámci výzvy DO7RP s nasledujúcimi prílohami, ktoré sú podmienkou pridelenia
prvej platby z agentúry:
a) kópia podpísanej grantovej dohody („Grant Agreement“) alebo zmluvy o pristúpení
ku grantovej dohode („ANNEX IV – Form A – Accession of Beneficiaries to Grant
Agreement“) v elektronickej forme, v prípade programu ES pre atómovú energiu
(EURATOM) kópiu podpísanej zmluvy „Contract of Association“ v elektronickej
forme,
b) doklad o finančnej čiastke vyčlenenej pre slovenský subjekt v rámci finálneho
rozpočtu celého projektu, ktorý obsahuje aj rozdelenie rozpočtu na jednotlivé typy
aktivít (kópia relevantných strán Annex I – Popis práce, ktorý je súčasťou grantovej
dohody) v elektronickej forme. V prípade programu ES pre atómovú energiu
(EURATOM) dodatok k zmluve „Contract of Association“ a rozpočet asociácie, ktorý
obsahuje aj rozdelenie rozpočtu na jednotlivé typy aktivít a hlavne sumu z EK určenú
na podporu výskumných a vývojových aktivít (R&D) v elektronickej forme.
Z priloženého dokumentu musí byť jednoznačné, že ide o finálnu verziu (označenie
napr. final version),
c) výpis z bankového účtu žiadateľa, ktorým preukazuje prijatie zálohovej platby (prefinancing) alebo platby (payment) od EK alebo koordinátora projektu v elektronickej
forme, v prípade EURATOM od koordinátora slovenskej účasti v programe
EURATOM,
d) overená kópia osvedčenia o spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja
žiadateľa a ďalších spolupríjemcov v listinnej podobe (v zmysle § 18 ods. 2 písm. f)
zákona č. 172/2005 Z. z.).

6.4

Ďalšie platby v nasledujúcich obdobiach môžu byť žiadateľovi poskytnuté po predložení
písomnej žiadosti spolu s nasledujúcimi prílohami:
a) výpis z bankového účtu žiadateľa, ktorým preukazuje prijatie ďalšej platby od EK
alebo koordinátora projektu, v prípade EURATOM od koordinátora slovenskej účasti
v programe EURATOM,
b) Form C – finančné vyúčtovanie oprávnených nákladov voči EK za dané vykazovacie
obdobie, neplatí v prípade programu ES pre atómovú energiu (EURATOM),
c) alebo potvrdenie o ukončení projektu od EK spolu so záverečným vyúčtovaním
projektu zo strany EK.
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6.5

Záverečnú platbu môže agentúra príjemcovi poskytnúť po predložení záverečného
vyúčtovania projektu EK. Príjemca je povinný predložiť agentúre kópiu tohto
vyúčtovania v listinnej podobe do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia záverečného
vyúčtovania projektu Európskou komisiou.

6.6

V prípade zistenia neoprávnene čerpaných finančných prostriedkov poskytnutých od EK
po záverečnom vyúčtovaní projektu, má agentúra právo požadovať vrátenie finančných
prostriedkov v takej výške, aby suma celkových poskytnutých finančných prostriedkov
od agentúry neprekročila 25 % z objemu prostriedkov poskytnutých EK slovenskému
partnerovi na výskumné a vývojové činnosti.

6.7

Za uznané náklady, ktoré agentúra spolufinancuje, možno považovať len náklady
uznané EK a oprávnené náklady v zmysle zákona č. 172/2005 Z. z.
Finančný príspevok môže byť žiadateľovi poskytnutý len v prípade splnenia
formálnych, technických a špecifických podmienok zverejnených vo výzve. Súčasťou
výzvy sú nasledujúce prílohy:
–
–
–
–

príloha 1 – Metodický pokyn na predkladanie žiadostí,
príloha 2 – Technické a formálne podmienky žiadosti,
príloha 3 – Manuál k elektronickému systému podávania projektov pre DO7RP,
príloha 4 – Vzor Žiadosti o dofinancovanie projektu 7RP.

7. Financovanie výzvy
Suma na dofinancovanie projektov 7RP v rámci tejto výzvy závisí od objemu finančných
prostriedkov poskytnutých agentúre z prostriedkov MŠVVaŠ SR. Na poskytnutie finančných
prostriedkov nemá žiadateľ právny nárok.

8. Výška a rozsah poskytnutej podpory
Agentúra môže poskytnúť žiadateľovi finančný príspevok výlučne na tie činnosti v projekte,
ktoré patria do kategórie „výskumné a vývojové činnosti“ (VVČ, „RTD activities“). Agentúra
môže žiadateľovi poskytnúť maximálne 25 % tej časti celkových nákladov, ktorú Európska
komisia schválila na VVČ slovenskému partnerovi žiadajúcemu o podporu v rámci DO7RP.
Po podpísaní zmluvy medzi agentúrou a žiadateľom, ktorý dostal rozhodnutie o poskytnutí
finančných prostriedkov, agentúra poskytne žiadateľovi finančný príspevok vo výške
maximálne 1/3 relevantnej časti1 zálohovej platby (pre-financing). Ďalšie platby môže
žiadateľovi poskytnúť maximálne do výšky 1/3 z relevantných častí1 platieb prijatých
žiadateľom od Európskej komisie alebo koordinátora.

9. Informácie o výzve
Kontaktnou osobou pre DO7RP je:
Mgr. Tatiana Šipošová
Tel.: 02 5720 4540
E-mail: tatiana.siposova@apvv.sk
www.apvv.sk

1

časť platby, ktorá sa vzťahuje k tej časti celkových nákladov, ktoré boli Európskou komisiou schválené
na „výskumné a vývojové činnosti“
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