Výzva na podávanie projektov v rámci aktivít ESF pre r. 2007
Ú P LN É ZN E NI E VÝ Z VY (informácie o programe a výzve)

1.

ÚVOD

Agentúra, ako riadny člen Európskej nadácie pre vedu (European Science Foundation), ďalej len
„ENV“, v snahe umožniť slovenskej vedeckej komunite zo všetkých sektorov výskumu a vývoja
účasť na aktivitách organizovaných ENV a zvýšiť úroveň domáceho výskumu prostredníctvom
intenzívnej spolupráce na európskej úrovni, vyhlasuje v roku 2007 druhú verejnú výzvu na
predkladanie žiadostí na účasť v aktivitách ENV v rámci schémy EUROCORES, so začiatkom
riešenia v roku 2008.
2.

PRÁVNY RÁMEC

Právny rámec výzvy na podávanie projektov výskumu a vývoja v roku 2007 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“) a „štatútu ENV“.

3.

PRIORITY V RÁMCI CIEĽOV VÝZVY

APVV vypisuje výzvu na predkladanie žiadostí na účasť v aktivitách ENV v rámci schémy
EUROCORES v 6 nových programoch EUROCORES vypísaných v roku 2007:
1. 4-D Topography Evolution in Europe: Uplift, Subsidence and Sea Level Change - The
Geoscience of Coupled Deep Earth - Surface Processes (TOPO-EUROPE)
2. Friction and Adhesion in Nanomechanical Systems (FANAS)
3. Stress and Mental Health (EuroSTRESS)
4. Logical Modelling in Interaction, Communication, Cognition and Computation (LogiCCC)
5. European QUAntum StandARds and Metrology (EuroQUASAR)
6. Cross-national and Multi-level Analysis of Human Values, Institutions and Behaviour
(HumVIB)
Návrhy projektov posúdi ENV a najkvalitnejšie prijaté projekty (čo bude doložené rozhodnutím
ENV) podporí Agentúra na podporu výskumu a vývoja. APVV má na rok 2008 na podporu
projektov EUROCORES vyhradených 5 mil. Sk.

Podrobnejšie informácie o výzve na programy EUROCORES nájdete na http://www.esf.org.
1. EuroQUASAR - European QUAntum StandARds and Metrology
Website: www.esf.org/euroquasar
Programme Coordinator: Dr Farzam RANJBARAN; E-Mail: euroquasar@esf.org
2. FANAS - Friction and Adhesion in Nanomechanical Systems
Website: www.esf.org/fanas
Programme Coordinator: Dr Antonella Di Trapani; E-Mail: fanas@esf.org
3. LogiCCC - Logical Modelling in Interaction, Communication, Cognition and
Computation
Website: www.esf.org/logic
Programme Coordinator: Dr Eva Hoogland; E-Mail: logic@esf.org
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4. EuroSTRESS - Stress and Mental Health
Website: www.esf.org/eurostress
Programme Coordinator: Dr Mariana Resincoff; E-Mail: eurostress@esf.org
5. TOPO-EUROPE - 4-D Topography Evolution in Europe: Uplift, Subsidence and Sea
Level Change - The Geoscience of Coupled Deep Earth - Surface Processes
Website: www.esf.org/topoeurope
Programme Coordinator: Dr Daniela Turk; E-Mail: topoeurope@esf.org
6. HumVIB - Cross-national and Multi-level Analysis of Human Values, Institutions and
Behaviour
Website: www.esf.org/humvib
Programme Coordinator: Dr Frank Kuhn; E-Mail: humvib@esf.org

4.

5.

ŠPECIFICKÉ PODMIENKY VÝZVY
•

Výskumný pracovník môže ako vedúci kolaboratívneho projektu alebo ako
zodpovedný riešiteľ (Project Leader, Principal Investigator) podať len jednu žiadosť
o podporu projektu EUROCORES.

•

Podať si žiadosť na APVV je oprávnený len ten výskumný pracovník (vo funkcii
(Project Leader alebo Principal Investigator), ktorého návrh projektu postúpil do
druhého kola hodnotenia ENV. Toto doloží pozvánkou ENV na predloženie
kompletného návrhu projektu EUROCORES (Full Proposal).

•

Celkový objem prostriedkov, ktoré APVV poskytne na nové aktivity EUROCORES,
na rok 2008 je 5 mil. Sk.

TRVANIE VÝZVY, PODANIE ŽIADOSTI A DOBA RIEŠENIA PROJEKTOV

Dátum vyhlásenia výzvy je 18.6.2007, dátum ukončenia výzvy je 20.8.2007. Žiadosti je potrebné
vyplniť prostredníctvom on-line systému. Jeden podpísaný originál v písomnom vyhotovení doručí
žiadateľ do stanoveného termínu (20.8.2007 do 16:00 h) do agentúry alebo odošle poštou s dátumom
odoslania najneskôr 20.8.2007 na adresu agentúry (Agentúra na podporu výskumu a vývoja,
P.O.BOX 346, 814 99 Bratislava 1). Metodické pokyny k vypĺňaniu žiadostí sú PRÍLOHOU A
k výzve.
Agentúra zverejní rozhodnutia o podpore projektov v rámci nových programov EUROCORES (v
prípade ich schválenia ENV) najneskôr do 31.8.2007 prostredníctvom internetovej stránky agentúry
(www.apvv.sk). Obdobie účasti v projektoch EUROCORES sa bude riadiť podľa harmonogramu
schváleného ENV.
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6.

FINANCOVANIE AKTIVÍT

Agentúra poskytne podporu na riešenie projektov v rámci aktivít EUROCORES v objeme
dohodnutom s ENV, najviac 30 000 € na jeden projekt na rok, pričom celkový objem
prostriedkov za všetky novo schválené projekty EUROCORES neprekročí 5 mil. Sk za rok
2008.
Realizácia tohto zámeru závisí od rozpočtu prideleného NR SR agentúre
v rozpočtových obdobiach vzťahujúcich sa k dobe riešenia projektov.
7.

HODNOTENIE PROJEKTOV

Hodnotenie programov a projektov EUROCORES vykoná ENV a finálny výber projektov, ktoré
podporí APVV uskutoční rada MVTS na základe výsledkov hodnotenia ENV. Agentúra bude vyberať
len z tých ENV schválených projektov podaných v rámci aktivity EUROCORES, ktoré si podajú na
APVV žiadosť na základe tejto výzvy.
8.

INFORMÁCIE O VÝZVE

Bližšie informácie o podmienkach výzvy sú k dispozícii na internetovej stránke
www.apvv.sk, kontaktná osoba RNDr. Soňa Ftáčniková, CSc., ftacnik@apvv.sk.
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