Metodický pokyn
pre vyplnenie žiadosti o poskytnutie podpory na aktivity ESF
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len “APVV“) podporí v tejto
výzve programy a projekty schválené Európskou nadáciou pre vedu (European
Science Foundation, ďalej len „ESF“) v minulom období ako aj nové projekty. APVV
podporí účasť v „Research Networking Programmes“ (predtým programy „à la
carte“ ďalej len „RNP“), účasť v programoch EUROCORES a riešenie projektov v
rámci programov EUROCORES.
1. Charakteristika aktivity ESF
Uveďte názov programu RNP alebo EUROCORES, jeho akronym a začiatok a
koniec riešenia programu. Vyberte jednu z možností RNP/EUROCORES
program/EUROCORES projekt a vyznačte či ide o nový alebo pokračujúci
projekt/program.
2. Zodpovedný riešiteľ
Uveďte meno, priezvisko a tituly zodpovedného riešiteľa, jeho pracovné
zaradenie, dátum narodenia a kontaktné informácie telefón a e-mail.
3. Žiadateľ
Uveďte neskrátený názov pracoviska, vyznačte sektor – vysokoškolský,
štátny/SAV, podnikateľský alebo neziskový a adresu pracoviska.
4. Predpokladané finančné náklady požadované z APVV
V závislosti od typu aktivity uveďte požadované náklady z APVV. Pre RNP
programy uveďte ročný poplatok za účasť v programe. Pre programy
EUROCORES uveďte celkovú odhadovanú sumu projektu.
5. Finančné náklady na EUROCORES projekt
Túto časť vyplňte len v prípade ak žiadate z APVV prostriedky na riešenie
projektu EUROCORES. Štruktúra nákladov je v súlade s ustanoveniami zákona
č. 172/2005. Objem finančných prostriedkov na jeden projekt EUROCORES na
jeden rok riešenia je najviac 30 000 Euro (resp. ekvivalent tejto sumy v Sk).
V časti priame náklady uveďte na jednotlivé roky riešenia
a) bežné výdavky v členení podľa predlohy na mzdové náklady, zdravotné
a sociálne poistenie, cestovné výdavky, materiál, odpisy, služby a
prevádzkové náklady a ich súčet za jednotlivé roky riešenia.
b) kapitálové výdavky na hmotný a nehmotný majetok.
Uveďte nepriame náklady a súčet priamych a nepriamych nákladov na
jednotlivé roky riešenia a celkové náklady na projekt za celú dobu riešenia.
V časti „Vyjadrenie štatutárneho zástupcu doplňte meno, priezvisko a tituly
štatutárneho zástupcu. Vyplnenú žiadosť zašlite v elektronickej forme do 17. júla
2006 na adresu esf@apvv.sk. Žiadosť v písomnej forme, podpísanú zodpovedným
riešiteľom a štatutárnym zástupcom zašlite spolu s prílohami s dátumom odoslania
najneskôr 17. júl 2006 na adresu agentúry:
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23
811 07 Bratislava.

K žiadostiam je potrebné pripojiť povinné prílohy, ktoré sa líšia v závislosti od
typu programu/projektu. Bez príloh uvedených nižšie nebude žiadosť akceptovaná.
Povinné prílohy žiadosti
1. RNP programy
a) kópia súhlasu riadiaceho výboru (Steering committee) s účasťou
žiadateľa v programe RNP
b) popis aktivity žiadateľa a zdôvodnenie jeho účasti v programe (max. 2
strany).
2. EUROCORES programy
a) význam navrhovaného programu pre rozvoj daného vedného odboru
pre Slovensko a očakávané prínosy plynúce z účasti agentúry
v programe (max. 2 strany).
3. EUROCORES projekty
a) kópia EUROCORES projektu zaslaného do ESF
b) vyjadrenie riadiaceho výboru programu o financovaní projektu.

Postup pri ďalšom spracovaní žiadosti
Rada agentúry pre Medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu bude v
zásade akceptovať rozhodnutia ESF o podpore programov a projektov.
Pri
rozhodovaní o účasti v konkrétnom programe EUROCORES bude hlavným kritériom
rozhodovania záujem čo najširšieho kolektívu riešiteľov v danom programe a význam
danej problematiky pre SR.
Finančné prostriedky na jednotlivé programy/projekty budú limitované.
Náklady na účasť v programoch RNP sú určené členským poplatkom ESF za účasť v
programe. Agentúra neposkytuje žiadateľovi žiadne dodatočné finančné prostriedky.
Celkový objem prostriedkov APVV určených na programy RNP v roku 2006 bude
najviac 1,2 mil. Sk.
Objem finančných prostriedkov na jeden projekt EUROCORES na jeden rok
riešenia je najviac 30 000 Euro (resp. ekvivalent tejto sumy v Sk) a celkový objem
prostriedkov na všetky podporené projekty EUROCORES v roku 2006 je najviac 10
mil. Sk.
Agentúra po prerokovaní žiadosti radou agentúry oznámi žiadateľovi
rozhodnutie rady. V prípade pokračujúcich projektov/programov, alebo nových
projektov už schválených ESF na financovanie, najneskôr do jedného mesiaca po
ukončení výzvy (do 17. augusta 2006).
V prípade nových programoch EUROCORES oznámi agentúra rozhodnutie rady
o pristúpení APVV k programu najneskôr do 30. septembra 2006.
Podpora pre schválené projekty bude poskytnutá žiadateľom do 30 dní od
rozhodnutia rady na špecifický účet žiadateľa po podpísaní Zmluvy o poskytnutí
prostriedkov na riešenia projektu.

