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1. ÚVOD 
 
Agentúra, ako riadny člen Európskej nadácie pre vedu (European Science 
Foundation www.esf.org), 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 2008 verejnú výzvu (RNP-2008) na predkladanie 
žiadostí na účasť v nových aktivitách ENV v rámci programov ENV Research 
Networking Programmes (ďalej len „RNP“) (viď príloha 1). 
 
2. PRÁVNY RÁMEC  
 
Právny rámec výzvy na podávanie projektov výskumu a vývoja v roku 2008 vychádza 
zo zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja v znení 
neskorších predpisov a v 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 
 
V rámci tejto výzvy APVV vyberie  na finančnú podporu   (na základe žiadosti o účasť 
pracovníkov výskumu a vývoja) účastníkov v nových programoch RNP, schválených 
ENV v roku 2008. 
Ide o týchto 19 programov RNP:  
 

Číslo 
programu 

Odborná 
komisia Názov programu 

07-RNP-004 LESC  European Research Network for Yeast Phenomics (EUROPHEN) 

07-RNP-011 SCSS  Academic Patenting in Europe: Database sharing, applications and 
extensions (APE) 

07-RNP-015 LESC/EMRC  The EuroGlycosciences Forum (Euroglycoscience) 

07-RNP-016 SCSS  African Borderlands Research Network (ABORNE) 

07-RNP-027 SCSS  European Social Cognition Network 2 (ESCON 2) 

07-RNP-029 LESC  The Functionality of Iron Minerals in Environmental Processes (FIMIN) 

07-RNP-036 LESC  Network for Integrated Assessment of the Dynamics of Mountain 
Catchments under Global Change (Net-DYNAMO) 

07-RNP-049 LESC  Tall TOwer and Surface Research Network for Verification of Climate 
Relevant Emissions of Human Origin in Europe (TTORCH) 

07-RNP-060 SCH  Experimental Pragmatics In Europe (EURO-XPRAG) 

07-RNP-067 EMRC  European Network for the Study of Adrenal Tumors (ENSAT) 

07-RNP-078 SCH  Comparative Oriental Manuscript Studies (COMSt) 

07-RNP-083 EMRC  The Identification of Novel Genes and Biomarkers for Systemic Lupus 

http://www.esf.org/
http://www.esf.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/be_user/CEO_Unit/CEO/Documents/Statute04.pdf&t=1218096422&hash=4d516b947382ab805f3a1739b442ac87
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11051&IdP=7580
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11754&IdP=7580
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11058&IdP=7587
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11790&IdP=7587
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11790&IdP=7587
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11062&IdP=7591
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11758&IdP=7591
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11063&IdP=7592
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11792&IdP=7592
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11074&IdP=7603
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11671&IdP=7603
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11076&IdP=7605
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11748&IdP=7605
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11083&IdP=7612
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11749&IdP=7612
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11749&IdP=7612
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11096&IdP=7625
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11767&IdP=7625
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11767&IdP=7625
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11107&IdP=7636
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11814&IdP=7636
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11114&IdP=7643
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11673&IdP=7643
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11125&IdP=7654
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11811&IdP=7654
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11130&IdP=7659
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11676&IdP=7659
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Erythematosus (BIOLUPUS) 

07-RNP-100 PESC  Exploring the Physics of Small Devices (EPSD) 

07-RNP-105 PESC  Interactions of Low-Dimensional Topology and Geometry with 
Mathematical Physics (ITGP) 

07-RNP-107 PESC  Large Hadron Collider and Cosmology (LHCC) 

07-RNP-114 PESC / SCH  New Frontiers of Infinity: Mathematical, Philosophical and 
Computational Prospects (INFTY) 

07-RNP-118 PESC  Quantum Spin Coherence and electronics (QSpiCE) 

07-RNP-119 PESC  Research Links to Explore Heat Transfer for Saving Energy 
(RELTRANS) 

07-RNP-128 PESC  Super-intense laser-matter interactions (SILMI) 

 
Anotácie jednotlivých RNP programov RNP nájdete v prílohe 2.  
 
4. ŠPECIFICKÉ PODMIENKY VÝZVY 
 
 

• Účasť v  programoch RNP podporí APVV na základe tejto výzvy od 
roku 2009.   

• Pracovník výskumu a vývoja môže ako zodpovedný riešiteľ podať len 
jednu žiadosť o vstup do programu RNP. Ak už je v niektorom 
z bežiacich programov RNP, nie je oprávnený podať si žiadosť v tejto 
výzve. 

  
• K žiadosti o účasť v programe RNP pripojí zodpovedný riešiteľ stručný 

opis (max. 2 strany A4) jeho aktivity  v programe tak ako je to uvedené 
v príslušnom formulári – príloha 3. 

• Maximálny celkový objem finančných prostriedkov, ktoré poskytne 
APVV na nové RNP  v roku 2009  je 500 000 ,- Sk . 

 
5. TRVANIE VÝZVY, PODANIE ŽIADOSTI A DOBA RIEŠENIA PROJEKTOV 
 
Dátum vyhlásenia výzvy je 01.08.2008, dátum ukončenia výzvy je 30.09.2008. 
Žiadosti je potrebné poslať elektronicky na príslušných formulároch (príloha 3) na 
mailovú adresu benkovic@apvv.sk.  Jeden podpísaný originál v písomnom 
vyhotovení  doručí žiadateľ do stanoveného termínu (30.09.2008 do 16:00 h) APVV 
alebo odošle poštou s dátumom odoslania najneskôr 30.09. 2008 na adresu  
(Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, P.O.BOX 346, 814 99 
Bratislava).  
APVV zverejní rozhodnutia o účasti v  programoch RNP najneskôr do 30. 10. 2008 
prostredníctvom internetovej stránky agentúry (www.apvv.sk). Obdobie účasti 
v programoch RNP sa bude riadiť podľa harmonogramu schváleného ENV. 

http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11676&IdP=7659
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11147&IdP=7676
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11714&IdP=7676
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11152&IdP=7681
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11717&IdP=7681
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11717&IdP=7681
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11154&IdP=7683
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11719&IdP=7683
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11161&IdP=7690
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11815&IdP=7690
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11815&IdP=7690
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11165&IdP=7694
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11829&IdP=7694
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11166&IdP=7695
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11830&IdP=7695
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11830&IdP=7695
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11175&IdP=7704
http://www2.esf.org/asp/RNP/MO/openfile.asp?ID=11733&IdP=7704
http://www.apvv.sk/
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6. FINANCOVANIE AKTIVÍT 
 
APVV uhradí na účasť v schválených programoch RNP  členský príspevok v objeme 
podľa rozhodnutia ENV za jednotlivé programy a bude ho hradiť  po celú dobu 
trvania programu. Jednotlivým žiadateľom neposkytne APVV žiadnu dodatočnú 
podporu, ani cestovné náklady na účasť na rokovania riadiaceho výboru (Programme 
Steering Committee). Maximálny celkový objem finančných prostriedkov, ktoré 
poskytne APVV na nové programy RNP na rok 2009 je 500 000,- Sk. Realizácia 
tohto zámeru závisí od štátneho rozpočtu schváleného NR SR agentúre 
v rozpočtových obdobiach vzťahujúcich sa k dobe riešenia RNP. 

    
7. HODNOTENIE PROJEKTOV 
 
Schvaľovanie účasti v nových programoch RNP vykoná APVV prostredníctvom rady 
MVTS. Pre schválenie účasti žiadateľa v programe RNP je potrebné podať do APVV 
žiadosť o podporu účasti v nových RNP tak, ako je to určené v bode 5 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, 
vedúca oddelenia dvojstrannej a mnohostrannej spolupráce. 
 
 
 
 

http://www.apvv.sk/
mailto:ftacnik@apvv.sk
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