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RAKÚSKO / ČESKÁ REPUBLIKA / SRBSKÁ REPUBLIKA / SLOVENSKÁ REPUBLIKA  

 

MULTILATERÁLNA VEDECKO-TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA V DUNAJSKOM REGIÓNE  

 

VÝZVA NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ NA RIEŠENIE SPOLOČNÝCH PROJEKTOV  

NA ROKY 2017 – 2018 

 

DÁTUM UZAVRETIA VÝZVY: 30. SEPTEMBER 2016 

 
 
Cieľom výzvy je podporiť spoluprácu na riešení projektov medzi nasledujúcimi krajinami dunajského regiónu: 
Rakúsko, Česká republika, Srbská republika a Slovenská republika.  

Ciele výzvy 

 Prispieť k vedeckému rozvoju vo vyššie uvedených krajinách prostredníctvom financovania mobilít 
výskumných pracovníkov v rámci spoločných výskumných projektov; 

 Prispieť k rozvoju výskumnej kapacity v danom regióne; 

 Podporiť rozvoj cezhraničnej výskumnej spolupráce; a 

 Poskytnúť možnosť pre mladých výskumných pracovníkov/výskumné pracovníčky vo vyššie uvedených 
krajinách spolupracovať v medzinárodnom prostredí a rozvíjať ich vedeckú kariéru. 

Oblasti spolupráce 

Vo výzve je možné podávať projekty zo všetkých vedných disciplín a tematických oblastí vrátane 
humanitných a spoločenských vied. 

Doba riešenia projektov 

Podpora riešenia projektov je stanovená na obdobie max. 2 rokov od januára 2017 do decembra 2018. 

Kto môže podať žiadosť?  

RAKÚSKO: Oprávnenými žiadateľmi sú výskumní pracovníci zamestnaní na univerzitách, na univerzitách 
aplikovaných vied a v iných organizáciách (napr. inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a výskumné 
inštitúcie, podniky), ktorí plánujú v rámci výzvy riešiť výskumný projekt nezameraný na zisk.  

ČESKÁ REPUBLIKA: Oprávnenými žiadateľmi sú výskumní pracovníci zamestnaní vo výskumných 
organizáciách podľa Článku 1.3 bodu ee) Rámca pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (2014 / C 
198/01).  
Poskytovateľ si vyhradzuje právo vyžadovať dodatočné dokumenty za účelom overenia, či výskumná 
organizácia spĺňa stanovené kritériá.  

SRBSKÁ REPUBLIKA: Oprávnenými žiadateľmi sú výskumní pracovníci zamestnaní na plný úväzok na 
srbských univerzitách alebo vo výskumných inštitúciách, alebo v inovačných organizáciách, ktoré sú 
zaregistrované v srbskom Registri akreditovaných vedeckých a výskumných organizácií v súlade s národnou 
legislatívou. Hlavným kritériom na podanie žiadosti v rámci tohto Programu je zapojenie srbských 
výskumných pracovníkov v národných vedeckých programoch a v bežiacich národných projektoch. 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA: Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby a fyzické osoby výskumu a vývoja 

 

https://www.minedu.sk/about-the-ministry/
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v Slovenskej republike bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja, ktoré majú platné 
osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa § 26a ods. 11 alebo 12 zákona č. 172/2005 Z. z. 
v znení neskorších predpisov. 

Ako podať žiadosť 

Žiadatelia si musia nájsť výskumných partnerov sami. Návrhy projektov musia byť súčasne podané vo 
všetkých národných financujúcich organizáciách zúčastnených partnerov. Návrhy projektov, ktoré 
nebudú podané u všetkých zúčastnených partnerov, nebudú hodnotené a podporené. Vzhľadom na to, že 
výzva má súťažný charakter, samotné podanie žiadosti nezaručuje jej financovanie. 

RAKÚSKO: 

Kompletná žiadosť na riešenie výskumného projektu musí byť podaná v anglickom jazyku online na stránke 
https://www.oead.at/wtz-application. Súčasťou žiadosti musia byť nasledujúce dokumenty (vo formáte PDF): 

 Stručný odborný životopis všetkých rakúskych členov riešiteľského kolektívu 

 Zoznam relevantných publikácií za posledné 2 roky na rakúskej strane 

 Charakteristika projektu vrátane metodologickej časti (3 až 5 strán formátu A4) 

 Stručná charakteristika partnerských organizácií 

 Krátky popis úloh VŠETKÝCH členov riešiteľského kolektívu v projekte (rakúskych riešiteľov a riešiteľov 
z ostatných zúčastnených krajín) 

 Potenciál pre ďalšiu alebo budúcu medzinárodnú spoluprácu 

ČESKÁ REPUBLIKA: 

Súčasťou žiadosti musia byť nasledujúce dokumenty: 

 Charakteristika projektu vrátane metodologickej časti (3 až 5 strán formátu A4) 

 Stručný odborný životopis všetkých českých členov riešiteľského kolektívu 

 Zoznam relevantných publikácií za posledné 2 roky 

 Stručná charakteristika partnerských organizácií 

 Krátky popis úloh VŠETKÝCH členov riešiteľského kolektívu v projekte 

 Potenciál pre ďalšiu alebo budúcu medzinárodnú spoluprácu 

 Povinné prílohy uvedené nižšie 
 
V rámci tejto výzvy nebudú akceptované návrhy projektov s rovnakou charakteristikou projektu ako tie 
podané a financované vo výzvach na podporu bilaterálnej spolupráce v roku 2016 s jednou z partnerských 
krajín. 
 
Návrh spoločného projektu na českej strane sa podáva prostredníctvom formulárov zverejnených na stránke 
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/formulare-1 v anglickom jazyku. Kompletný návrh projektu musí byť 
odoslaný v elektronickej forme na: danube@msmt.cz a v písomnej forme spolu so všetkými prílohami 
podpísaný zodpovedným riešiteľom a štatutárnym zástupcom / osobou splnomocnenou štatutárnym 
orgánom organizácie uvedenej v žiadosti ako “príjemca”, s pečiatkou pošty na adresu: 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Odbor strategických programů a projektů 
Karmelitská 529/5 
118 12 Praha 1 - Malá Strana 
S jasne viditeľnou poznámkou: „Výzva Danube - NEOTVÍRAT“ 

 
Návrh spoločného výskumného projektu na českej strane musí mať len jedného zodpovedného riešiteľa, a to 
aj v prípade, že sa na riešení projektu budú podielať viaceré spolupracujúce organizácie. V prípade, že 
spoločný výskumný projekt na českej strane budú riešiť viaceré spolupracujúce organizácie (t. j. keď je 
okrem organizácie uvedenej v návrhu projektu ako “príjemca”  zapojená aj iná organizácia uvedená ako 
“ďalší účastníci”), musí byť vyplnená Časť 7 žiadosti “Finančný plán” samostatne pre všetky spolupracujúce 
organizácie. Výsledný “Rozpočet projektu” je potom súčet “finančných plánov” jednotlivých účastníkov 
projektu. 
 
Ako “Povinná príloha” žiadosti by mali byť priložené tieto dokumenty: 

1. Súhlas so spracovaním osobných údajov 
Formulár na súhlas so spracovaním osobných údajov je možné si stiahnuť na stránke 
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/mobility-6 v sekcii “Formuláre”. 
Súhlas so spracovaním osobných údajov sa vyžaduje od osoby uvedenej v návrhu spoločného 

https://www.oead.at/wtz-application
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/formulare-1
mailto:danube@msmt.cz
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/mobility-6
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výskumného projektu ako “zodpovedný riešiteľ”. V prípade, že český riešiteľský kolektív má viac členov, 
vyžaduje sa súhlas so spracovaním osobných údajov všetkých členov českého riešiteľského kolektívu 
uvedených v návrhu spoločného výskumného projektu ako “členovia riešiteľského tímu”, respektíve 
“členovia tímu”. Podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov musí byť priložený k žiadosti 
v elektronickej aj písomnej forme. 

2. Formulár – Best practice guidelines 
Podpísaný formulár  (štatutárnym zástupcom / osobou splnomocnenou štatutárnym orgánom organizácie) 
musí byť priložený v listinnej podobe k podpísanej žiadosti a v elektronickej podobe k formuláru žiadosti 
v PDF formáte. Formulár – Best practice guidelines je možné si stiahnuť na stránke 
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/mobility-6 v sekcii “Formuláre”. 

 
Ako “Ďalšie prílohy” je možné k žiadosti priložiť dokumenty súvisiace s riešením navrhovaného spoločného 
výskumného projektu (tabuľky, grafy, schémy atď.). 

SRBSKÁ REPUBLIKA: 

Kompletná žiadosť na riešenie výskumného projektu musí byť podaná v  anglickom a srbskom jazyku online 
na stránke www.mpn.gov.rs. 

 Charakteristika projektu vrátane cieľov a metodologickej časti (3 až 5 strán formátu A4) 

 Stručný odborný životopis všetkých srbských členov riešiteľského kolektívu 

 Zoznam relevantných publikácií za posledné 2 roky 

 Stručná charakteristika partnerských organizácií 

 Krátky popis úloh VŠETKÝCH členov riešiteľského kolektívu v projekte 

 Očakávané výsledky projektu a potenciál pre ďalšiu alebo budúcu medzinárodnú spoluprácu 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA: 

Kompletná žiadosť na riešenie projektu na podporu výskumu a vývoja musí byť podaná v slovenskom a 
anglickom jazyku online na stránke www.apvv.sk do termínu uzavretia výzvy. Žiadosť musí obsahovať 
nasledujúce informácie: 

 Stručný odborný životopis slovenského zodpovedného riešiteľa a zoznam všetkých ostatných členov 
riešiteľského kolektívu 

 Zoznam relevantných publikácií alebo významných vedeckých výsledkov slovenského zodpovedného 
riešiteľa za posledných 5 rokov 

 Charakteristika projektu vrátane metodologickej časti (3 až 5 strán formátu A4) 

 Stručná charakteristika partnerských organizácií 

 Krátky popis úloh VŠETKÝCH členov riešiteľského kolektívu v projekte 

 Potenciál pre ďalšiu alebo budúcu medzinárodnú spoluprácu 

O podporu akých aktivít môžem žiadať? 

Zámerom výzvy je podporiť mobilitu výskumných pracovníkov medzi zúčastnenými krajinami za účelom 
riešenia spoločných výskumných projektov. Finančné prostriedky preto budú poskytnuté na pracovné 
pobyty / stáže vedeckých pracovníkov podieľajúcich sa na spoločnom výskume. 
  
Vysielajúci štát bude hradiť cestovné výdavky a tiež pobytové náklady a poistenie svojich výskumných 
pracovníkov.  
 
V Rakúsku je v odôvodnených prípadoch možné požiadať o pokrytie nákladov na materiál a / alebo iných 
nákladov vo výške 500 € na projekt. Na Slovensku je v odôvodnených prípadoch možné požiadať o pokrytie 
ďalších nákladov vo výške max. 500 € na projekt. 

Spôsob financovania 

Finančné prostriedky budú poskytnuté na projekty zamerané na podporu výskumnej spolupráce v trvaní 
maximálne 2 rokov, ktoré spoločne vypracujú a budú riešiť výskumní pracovníci z minimálne 3 
zúčastnených krajín. 
 
 
 
 
 

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/mobility-6
http://www.mpn.gov.rs/
http://www.apvv.sk/
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Finančné limity 

RAKÚSKO: 

Počet zúčastnených krajín Finančný príspevok na projekt (Finančný príspevok na projekt na rok) 

   3 10 000 € (5 000 € na rok) 

4  12 500 € (6 250 € na rok) 

 
Výpočet oprávnených nákladov: 

 Cestovné výdavky: 350 € na cestu pre rakúskych riešiteľov cestujúcich do partnerskej krajiny (paušálna 

čiastka). 

 Pobytové náklady: 90 € na deň pre rakúskych riešiteľov cestujúcich do partnerskej krajiny na maximálne 

14 dní alebo 1 300 € na mesiac pri dlhodobých pobytoch v trvaní od 15 dní do maximálne 3 mesiacov. 

 Náklady na materiál: max. 500 € paušálna čiastka na projekt v odôvodnených prípadoch. 

ČESKÁ REPUBLIKA: 

Počet zúčastnených krajín Finančný príspevok na projekt (Finančný príspevok na projekt na rok) 

3 
9 260 € (4 630 € na rok) 

 250 000 CZK (125 000 CZK na rok) 

4 
11 100 € (5 550 € na rok) 

  300 000 CZK (150 000 CZK na rok) 

 
Výpočet oprávnených nákladov: 

 Cestovné výdavky: 260 € (7 000 CZK) na cestu pre českých riešiteľov cestujúcich do partnerskej krajiny 

(paušálna čiastka). 

 Pobytové náklady: Podľa pravidiel stanovených Ministerstvom financií ČR. Pravidlá sa môžu meniť každý 

rok. V r. 2015: v Rakúsku do 130 €, v Srbsku do 100 €, na Slovensku do 100 € na deň pre českých 

riešiteľov cestujúcich do partnerskej krajiny na maximálne 14 dní ALEBO 1 111 € (30 000 CZK) na 

mesiac pri dlhodobých pobytoch v trvaní od 15 dní do maximálne 3 mesiacov. 

SRBSKÁ REPUBLIKA: 

Počet zúčastnených krajín Finančný príspevok na projekt (Finančný príspevok na projekt na rok) 

3 6 000 € (3 000 € na rok) 

4 7 500 € (3 750 € na rok) 

 
Výpočet oprávnených nákladov: 

 Cestovné výdavky vrátane nákladov na zdravotné poistenie: 300 € na cestu pre srbských riešiteľov 

cestujúcich do partnerskej krajiny (paušálna čiastka). 

 Pobytové náklady: 90 € na deň pre srbských riešiteľov cestujúcich do partnerskej krajiny na maximálne 

14 dní alebo 1 000 € na mesiac pri dlhodobých pobytoch v trvaní od 15 dní do maximálne 3 mesiacov. 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:  

Počet zúčastnených krajín Finančný príspevok na projekt (Finančný príspevok na projekt na rok) 

3 10 000 € (5 000 € na rok) 

4 12 500 € (6 250 € na rok) 

 
Výpočet oprávnených nákladov: 

 Cestovné výdavky pre slovenských riešiteľov do/z partnerskej krajiny (pri použití akéhokoľvek 
dopravného prostriedku maximálne do výšky ceny letenky ekonomickej triedy alebo do výšky ceny lístka 
na vlak [nad 300 km rýchlik 1. triedy], prevoz taxíkom len v mimoriadnych a zdôvodnených prípadoch). 
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 Pobytové náklady: 90 € na deň pre slovenských riešiteľov cestujúcich do partnerskej krajiny na 

maximálne 14 dní alebo 1 300 € na mesiac pri dlhodobých pobytoch v trvaní od 15 dní do maximálne 3 

mesiacov. 

 Ostatné náklady: v odôvodnených prípadoch max. 500 € na projekt (materiál, publikačné náklady...). 

 
Bližšie informácie o slovenských národných pravidlách sú uvedené v Dodatku k spoločnej výzve DS 2016, 
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy. 
 
UPOZORNENIE: 

 V prípade financovania projektu budú finančné prostriedky poskytnuté len na aktivity stanovené 
v príslušných metodických pokynoch. 

 Podávanie odborných a finančných správ o projekte je POVINNÉ. 

Ako sa hodnotia žiadosti? 

Po nižšie uvedenom dátume uzavretia výzvy sa žiadosti odovzdajú na hodnotenie renomovaným národným 
odborníkom z rôznych oblastí výskumu a vývoja, podľa zamerania podaných návrhov projektov. Jednotlivé 
návrhy projektov budú týmito odborníkmi vyhodnotené na základe nasledujúcich kritérií: 

 Vedecká hodnota navrhovaného výskumného projektu (0 – 25 bodov) 

 Realizovateľnosť spoločného výskumného plánu a adekvátnosť použitých vedeckých metód (0 – 15 
bodov) 

 Odborné predpoklady zodpovedného riešiteľa a celého slovenského riešiteľského kolektívu (0 – 20 
bodov) 

 Očakávaná pridaná hodnota z multilaterálnej spolupráce pri riešení výskumného zámeru (0 – 15 bodov) 

 Potenciál pre ďalšiu alebo budúcu medzinárodnú spoluprácu (0 – 15 bodov) 

 Podpora mladých vedeckých pracovníkov (0 – 5 bodov) a všeobecne vedeckých pracovníčok (0 – 5 
bodov) zapojením do riešenia projektu 

 
Po ukončení národného hodnotenia sa uskutočnia rokovania implementačných agentúr / ministerstiev, na 
ktorých bude na základe výsledkov z národných hodnotení dohodnutý spoločný zoznam projektov 
schválených na financovanie. Výber projektov uskutočnia financujúce agentúry a ministerstvá zúčastnených 
krajín. Predpokladaný termín vyhlásenia výsledkov hodnotenia je december 2016. 

Kontrola riešenia projektov a podávanie správ 

 Najneskôr do 30 dní od ukončenia termínu riešenia projektu musia všetci partneri projektu predložiť 
svojim národným implementačným agentúram / ministerstvám záverečnú odbornú a finančnú správu 
v anglickom jazyku. 

 V správe musia byť uvedené výstupy projektu s ohľadom na zámery a ciele návrhu projektu. 

 Vo vytvorených spoločných publikáciách musí byť uvedený text obsahujúci informáciu o finančnej 
podpore z príslušných financujúcich agentúr / ministerstiev. 

Duševné vlastníctvo 

Výskumní pracovníci z každej krajiny musia vykonať zodpovedajúce opatrenia na zabezpečenie ochrany a 
spoločného využívania duševného vlastníctva, ktoré by mohlo byť výsledkom spoločných projektov.  

Kedy je uzávierka podávania žiadostí?  

Žiadosti musia byť podané najneskôr do 30. septembra 2016. Žiadosti podané po tomto dátume nebudú 
hodnotené ani podporené. 
 
Upozorňujeme, že implementačné agentúry / ministerstvá nie sú zodpovedné za žiadosti, ktoré nebudú 
správne podané. Odporúčame žiadateľom, aby sa ubezpečili, že žiadosti ich výskumných partnerov boli 
podané v stanovenom termíne a forme aj v príslušných partnerských krajinách. 

http://www.apvv.sk/buxus/docs/vyzvy/multilateralne/ds2016/vyzva-ds-2016-dodatok-sk.pdf
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Kde nájdem bližšie informácie? 

  Za Rakúsko Za Českú republiku 

OeAD-GmbH (Austrian Agency for international 
Cooperation in Education and Research) 
ICM – Centre for International Cooperation & Mobility 
 
Ms Monika Staltner 
Ebendorferstraße 7 
A-1010 Vienna 
Tel. +43 (0)1/ 53408-445 
E-mail: wtz@oead.at 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Odbor strategických programů a projektů 
 
Mr Jakub Čeněk 
Karmelitská 529/5 
118 12 PRAHA 1 
Tel.: + 420 234 811 558 
E-mail: jakub.cenek@msmt.cz 

 
 

  Za Srbskú republiku Za Slovenskú republiku 

Ministry of Education, Science and Technological 
Development 
 
Snežana Omić 
22-26, Nemanjina St. 
11 000 Belgrade 
Tel: +381 11 3616 589 
E-mail: snezana.omic@mpn.gov.rs 

APVV (Agentúra na podporu výskumu a vývoja) 
Oddelenie medzinárodnej spolupráce 
 
Ms. Soňa Ftáčniková 
Mýtna 23, P.O.BOX 839 04 
839 04 Bratislava 
Tel. +421 572 04 502 
E-mail: sona.ftacnikova@apvv.sk 
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