
Výzva
na podávanie žiadostí o finančnú podporu bežiacich projektov 
EUREKA 

1. ÚVOD

EUREKA je európska iniciatíva, ktorá sa zameriava na podporu projektov v oblasti výskumu 
a vývoja s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu vo svetovom meradle. 
Vznikla  v  roku  1985,  je  otvorená  pre  všetky  tematické  oblasti  a je  zameraná  na  trh. 
Účastníkmi v projektoch sú najmä podnikateľské subjekty. Minimálny počet účastníkov sú 
dva subjekty z dvoch rôznych členských štátov EUREKA.  Jednotlivé členské štáty majú 
odlišné kritériá a postupy na podporu projektov. Slovenská republika bola prijatá za riadneho 
člena 28. júna 2001, avšak prvé úspešné projekty so slovenskou účasťou vznikli už v roku 
1994. 

Na  Slovensku  je  EUREKA  pod  gesciou  Ministerstva  školstva  zaradená  do  rámca 
medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce.  V tomto roku sa na Slovensku po prvýkrát 
zverejňuje výzva na podávanie žiadostí o finančnú podporu pre projekty EUREKA. Finančnú 
podporu poskytne Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV).

2. PRÁVNY RÁMEC

Výzva je  realizovaná  na  základe  zákona č.  172/2005 Z.  z.  o  organizácii  štátnej  podpory 
výskumu  a  vývoja  a  doplnenia  zákona  č.  575/2001  Z.  z.  o  organizácii  činnosti  vlády  a 
organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, na základe uznesenia vlády 
SR č. 557/2005 a na základe Zmluvy o pristúpení SR k EÚ.

3. OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA O FINANČNÚ PODPORU

O finančnú podporu  projektu  EUREKA  (ďalej  len  projekt),  môže  požiadať  akákoľvek 
právnická  alebo  fyzická  osoba  so  sídlom  v Slovenskej  republike,  ktorá  je  účastníkom 
schváleného  projektu.  Doklad  o  schválení  projektu  Skupinou  vyšších  predstaviteľov  je 
neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o finančnú podporu. 

4. TRVANIE VÝZVY A PODANIE PRIHLÁŠKY

Dátum otvorenia výzvy je 31. mája 2006, dátum ukončenia výzvy je 31. júla 2006. Žiadosti 
sa predkladajú v elektronickej forme prostredníctvom on-line systému, ktorý je prístupný na 
adrese www.apvv.sk . On-line systém sa uzavrie 31. 7. 2006 o 12:00 hodine. 
Jeden podpísaný originál v písomnom vyhotovení (vytlačený z vygenerovaného PDF súboru ) 
doručí žiadateľ do stanoveného termínu (31.  7.  2006, 12:00 h) do agentúry,  alebo odošle 
poštou s dátumom odoslania najneskôr 31.7. 2006 na adresu agentúry (Agentúra na podporu 
výskumu a vývoja, Mýtna 23, 811 07 Bratislava). Podrobné metodické pokyny k vypĺňaniu 
žiadostí sú PRÍLOHOU A k výzve.
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5. HODNOTENIE PROJEKTOV

Projekty budú komplexne posudzované v súlade s platnými právnymi predpismi, príslušnou 
odborovou radou APVV a následne Radou pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu 
APVV. Detaily postupu Agentúry pri hodnotení projektov sú PRÍLOHOU B k výzve.
Výsledky budú vyhlásené na webových stránkach Agentúry na podporu výskumu a vývoja 
(www.apvv.sk)  a uchádzači  dostanú  aj  písomné  vyrozumenie  najneskôr  do  15.  1.  2007. 
Plánovaný termín poskytnutia finančných prostriedkov úspešným projektom je 1. 2. 2007. 
Finančné prostriedky pridelené APVV je možné čerpať maximálne po dobu 35 mesiacov, nie 
však neskôr ako je dátum ukončenia riešenia projektu EUREKA.

6. FINANCOVANIE PROJEKTOV

Na financovanie projektov v rámci tejto výzvy sa použije suma 30 miliónov Sk.
Maximálna výška nenávratnej podpory  na celú dobu riešenia na jeden projekt sú 2 milióny 
Sk,  avšak  nesmie  prekročiť  25%  celkového  rozpočtu  slovenského  účastníka.    Finančné 
prostriedky je možné využiť  na všetky činnosti podľa §17 zákona č. 172/2005, s určitými 
limitami  na  jednotlivé  položky,  ktoré  sú  podrobne  rozpísané  v metodických  pokynoch 
(PRÍLOHA  A).  Žiadateľ  je  povinný  deklarovať  všetky  finančné  prostriedky,  ktoré  boli 
projektu poskytnuté zo štátneho rozpočtu SR doteraz.

Informácie o výzve poskytne:
Dr. Martin Kedro
Tel: 02 57204559
Fax: 02 57204599
e-mail: kedro@sarc.sk
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