Výzva na podávanie projektov v rámci aktivít ESF pre r. 2006
ÚPLNÉ ZNENIE VÝZVY

(informácie o programe a výzve)

VÝZVA APVV PRE AKTIVITY ESF V ROKU 2006
ESF2006
ÚPLNÉ ZNENIE VÝZVY (INFORMÁCIE O PODMIENKACH VÝZVY)
1.

ÚVOD

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „agentúra“) sa v decembri 2005 stala riadnym
členom Európskej nadácie pre vedu (European Science Foundation, ďalej len „ESF“). Účelom
členstva v tejto organizácii je umožniť slovenskej vedeckej komunite zo všetkých sektorov výskumu
a vývoja účasť na aktivitách organizovaných ESF. ESF svojimi aktivitami podporuje spoluprácu
v oblasti základného výskumu na európskej úrovni a snaží sa o jednotné posudzovanie projektov
základného výskumu, podobne ako je to u účelovo orientovaných rámcových programoch EK.
Agentúra v snahe naplniť tento cieľ a zvýšiť úroveň výskumu pomocou intenzívnejšej spolupráce na
európskej úrovni vyhlasuje v roku 2006 verejnú výzvu na predkladanie žiadosti na účasť v aktivitách
ESF v rámci programov ESF Research Networking Programmes (ďalej len „RNP“) a v rámci schémy
EUROCORES.
2.

PRÁVNY RÁMEC

Právny rámec výzvy na podávanie projektov výskumu a vývoja v roku 2006 vychádza zo zákona 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
len „zákon“), štatútu ESF (http://www.esf.org/generic/601/Statute04.pdf) a schválenej schémy
EUROCORES (http://www.esf.org/medias/2005OutlineProcedures3rdV.pdf).

3.

PRIORITY V RÁMCI CIEĽOV VÝZVY

V rámci tejto výzvy agentúra podporí na základe žiadosti účasť v programoch RNP, do ktorých sa
jednotlivci alebo kolektívy zo slovenských pracovísk zapojili už v minulosti. V rámci výzvy je možné
požiadať aj o účasť v nových programoch RNP. V rámci schémy EUROCORES podporí agentúra na
základe žiadosti projekty EUROCORES, schválené ESF v minulosti. V tejto výzve je možné požiadať
aj o podporu nových projektov v rámci tejto schémy. Postup pri schvaľovaní nových projektov
EUROCORES bude v súlade s pravidlami ESF a agentúra bude akceptovať rozhodnutie ESF
o podpore nových projektov.
4.

ŠPECIFICKÉ PODMIENKY VÝZVY

Podmienky pre účasť v RNP
•

V roku 2006 agentúra podporí len účasť v už schválených programoch RNP a bude
podporovať účasť až do skončenia príslušného programu formou úhrady
zodpovedajúceho členského príspevku, vo výške zverejnenej ESF.

•

Účasť v nových programoch RNP podporí agentúra od roku 2007.

•

Výskumný pracovník môže ako zodpovedný riešiteľ podať len jednu žiadosť o vstup
do programu RNP.
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K žiadosti o účasť v programe RNP pripojí žiadateľ pozvanie k účasti od koordinátora
príslušného programu RNP.

Podmienky pre účasť v programoch a projektoch EUROCORES

5.

•

Agentúra v tejto výzve podporí v roku 2006 len riešenie už schválených projektov
EUROCORES.

•

Zapojenie do nových programov EUROCORES sa vykoná spôsobom a v termínoch
stanovených ESF (http://www.esf.org).

•

Rozhodnutie o podpore nových projektov vykoná agentúra v dvoch krokoch. V prvom
kroku žiadateľ podá do agentúry žiadosť o podporu projektu v rámci nového
programu EUROCORES. Ak rada APVV pre MVTS schváli účasť v novom
programe, oznámi to žiadateľovi, ktorý môže podať projekt na ESF.

•

V prípade schválenia podpory projektu príslušnými orgánmi ESF, žiadateľ predloží do
agentúry žiadosť o poskytnutie podpory, doloženú rozhodnutím ESF.

•

Výskumný pracovník môže ako zodpovedný riešiteľ podať len jednu žiadosť o vstup
do programu EUROCORES.

•

Celkový objem prostriedkov, ktoré agentúra poskytne na aktivity EUROCORES na
rok 2006 je 10 mil. Sk.

TRVANIE VÝZVY, PODANIE ŽIADOSTI A DOBA RIEŠENIA PROJEKTOV

Dátum vyhlásenia výzvy je 16. 5. 2006, dátum ukončenia výzvy je 17. 7. 2006. Po tomto
termíne bude výzva uzatvorená.
Žiadosti je potrebné predložiť v elektronickej forme na príslušných formulároch najneskôr do
17. 7. 2006 do 12:00 Jeden podpísaný originál v písomnom vyhotovení doručí žiadateľ do
stanoveného termínu (17. 7. 2006 do 12:00 h) do agentúry alebo odošle poštou s dátumom odoslania
najneskôr 17. 7. 2006 na adresu agentúry (Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, 811 07
Bratislava). Formuláre a podrobné metodické pokyny k vypĺňaniu žiadostí tvoria PRÍLOHY 1 a 2
k výzve.
Agentúra zverejní rozhodnutia o schválení podpory pre prebiehajúce aktivity RNP
a EUROCORES, kde je účasť žiadateľov už schválená ESF, najneskôr do 30. 7. 2006 prostredníctvom
internetovej stránky agentúry (www.apvv.sk). Obdobie účasti v programoch RNP a projektoch
EUROCORES sa bude riadiť podľa harmonogramu schváleného ESF.
Agentúra zverejní rozhodnutia o účasti v nových programoch RNP a nových aktivitách
EUROCORES najneskôr do 30. 9. 2006, resp. podľa harmonogramu schváleného ESF. Schválenie
podpory a jej výšky pre nové projekty EUROCORES sa vykoná po dohode s ESF.

6.

FINANCOVANIE PROJEKTOV

Agentúra uhradí na účasť v schválených programoch RNP zvýšený členský príspevok v objeme podľa
rozhodnutia ESF a bude ho hradiť ho po celú dobu trvania programu. Jednotlivým žiadateľom
neposkytne agentúra žiadnu dodatočnú podporu. Celkový objem finančných prostriedkov
poskytnutých APVV na programy RNP na rok 2006 je 1,2 mil. Sk (cca 32 000 €).
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Agentúra poskytne podporu na riešenie projektov v rámci aktivít EUROCORES v objeme
dohodnutom s ESF, najviac však 30 000 € na jeden projekt na rok. Rozpočtové položky v rámci
projektov EUROCORES musia zodpovedať ustanoveniam zákona č. 172/2005 Z.z. Celkový objem
prostriedkov na všetky schválené projekty EUROCORES za rok 2006 je najviac 10 mil. Sk.
7.

HODNOTENIE PROJEKTOV

Výber nových programov RNP vykoná ESF. Pre schválenie účasti žiadateľa v programe RNP
je potrebné doložiť pozvanie žiadateľa na účasť v programe RNP, podpísané koordinátorom
príslušného programu RNP.
Agentúra musí byť informovaná o úmysle žiadateľa zúčastniť sa danej aktivity v rámci
programu EUROCORES do 17. 7. 2006. Hodnotenie programov a projektov EUROCORES vykoná
ESF. O schválení finančnej dotácie na základe žiadosti a hodnotenia ESF rozhodne rada agentúry pre
MVTS.

8.

INFORMÁCIE O VÝZVE

Bližšie informácie o podmienkach výzvy môžete získať na adrese hlavac@apvv.sk a na
internetovej stránke http://www.apvv.sk.
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