Výzva APVV pre aktivity ENV v roku 2009
RNP-2009
Úplné znenie výzvy (informácie o podmienkach výzvy)

1.

ÚVOD

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „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 2009 verejnú výzvu (RNP-2009) na predkladanie žiadostí o účasť v
nových v aktivitách ENV v rámci programov ENV Research Networking Programmes
(ďalej len „RNP“) (viď prílohu 1).
2.

PRÁVNY RÁMEC

Právny rámec výzvy na podávanie projektov výskumu a vývoja v roku 2009 vychádza
zo zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a v
doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 233/2008 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z. v z. n. p.“)“) a štatútu
ENV
(http://www.esf.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/restricted_dir
/Documents_and_Information/2006StatuteFinal151206.pdf&t=1249390053&hash=ce
65c0f11dacd8d2741054ba30bf06f7)

3.

PRIORITY V RÁMCI CIEĽOV VÝZVY

V rámci tejto výzvy Agentúra vyberie na finančnú podporu účasti (na základe
žiadosti o účasť pracovníkov výskumu a vývoja) v nových programoch RNP,
schválených ENV v roku 2009.
Ide o týchto 20 programov RNP:

Číslo
programu

Odborná
komisia

Názov programu

08-RNP-001

LESC

08-RNP-003

LESC

Advances in Farm Animal Genomic Resources (GENOMICRESOURCES)
Micro-Dynamics of Ice (Micro-DICE)

08-RNP-006

LESC

Citizens Monitoring Biodiversity (CMB)

08-RNP-017

LESC

EARTHTIME – The European Contribution (EARTHTIME-EU)

08-RNP-018

EMRC

European Network for Gastrointestinal Health Research (ENGIHR)
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Research and Monitoring for and with Raptors in Europe. (EURAPMON)

08-RNP-022

LESC

08-RNP-033

SCSS

08-RNP-068

SCSS

Beyond Territoriality: Globalisation and Transnational Human Rights
Obligations (GLOTHRO)
Work Recovery European Network (W REN)

08-RNP-071

EMRC

European LeukemiaNet (ELN)

08-RNP-073

SCH

08-RNP-076

PESC

Court Residences as Places of Exchange in Late Medieval and Early
Modern Europe (1400-1700) (PALATIUM)
Contact And Symplectic Topology (CAST)

08-RNP-079

SCSS

Responding to Complex Diversity in Europe and Canada (RECODE)

08-RNP-081

SCH

The Metaphysics of Properties (MetProp)

08-RNP-082

EMRC

European Myositis Network (EUMYONET)

08-RNP-096

PESC

08-RNP-106

PESC

08-RNP-112

PESC

08-RNP-118

PESC

08-RNP-121

PESC

08-RNP-122

PESC

Application- and Methodology-Driven Innovation in Design Of
Experiments (AMIDOE)
New Approaches to Biochemical Sensing with Plasmonic
Nanobiophotonics (PLASMON-BIONANOSENSE)
New frontiers in millimetre / sub-millimetre waves integrated dielectric
focusing systems (NEWFOCUS)
Gaia Research for European Astronomy Training (GREAT)
Common perspectives for cold atoms, semiconductor polaritons and
nanoscience (POLATOM)
Random geometry of large interacting systems and statistical Physics
(RGLIS

Anotácie jednotlivých programov RNP (viď prílohu2).

4.

ŠPECIFICKÉ PODMIENKY VÝZVY
•

Účasť v programoch RNP podporí Agentúra na základe tejto výzvy od
roku 2010.

•

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 (viď prílohu 3).

•

Žiadateľ vybraný na podporu účasti v RNP predloží Agentúre, v termíne
do 28.10.2009, osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v
súlade s § 16 ods. 1 zákona č. zákona č. 172/2005 Z. z. v z. n. p.

•

Maximálny celkový objem finančných prostriedkov, ktoré môže
Agentúra poskytnúť na nové RNP v roku 2009 je 20 000 €.
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5.

TRVANIE VÝZVY, PODANIE ŽIADOSTI A DOBA RIEŠENIA PROJEKTOV

Dátum vyhlásenia výzvy je 04.08.2009, dátum ukončenia výzvy je 05.10.2009.
Žiadosti je potrebné poslať elektronicky na príslušných formulároch (príloha 3) na
mailovú adresu benkovic@apvv.sk a zároveň
jeden podpísaný originál
v písomnom vyhotovení doručí žiadateľ do stanoveného termínu (05.10. 2009 do
15:00 h) Agentúre alebo odošle poštou s dátumom odoslania najneskôr 05.10.
2009 na adresu (Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, P.O.BOX 346,
814 99 Bratislava). Žiadosť, ktorú žiadateľ podal elektronicky a ktorú zároveň podal
písomne musia byť totožné.
Agentúra zverejní rozhodnutia o účasti v programoch RNP najneskôr do 30. 10.
2009 prostredníctvom internetovej stránky agentúry (www.apvv.sk). Obdobie účasti
v programoch RNP sa bude riadiť podľa harmonogramu schváleného ENV.

6.

FINANCOVANIE AKTIVÍT

Agentúra 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 Agentúra žiadnu
dodatočnú podporu, ani cestovné náklady na účasť na rokovania riadiaceho výboru
(Programme Steering Committee). Maximálny celkový objem finančných
prostriedkov, ktoré môže poskytnúť Agentúra na nové programy RNP na rok 2010 je
20 000 €. 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 Agentúra prostredníctvom
rady MVTS. Pre schválenie účasti žiadateľa v programe RNP je potrebné podať
Agentúre 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.
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