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Výzva APVV pre aktivity ENV v roku 2010 

RNP 2010 
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 2010 verejnú výzvu RNP 2010 

na predkladanie žiadostí o účasť v nových 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 2010 vychádza zo 

zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a 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. 

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 2010. 

Ide o týchto 20 programov RNP: 

 
Číslo 
programu 

Odborná 
komisia 

Názov programu 

09-RNP-008 SCSS 
European Historical Population Samples Network (EHPS-

Net) 

09-RNP-023 EMRC 
ESF Network for Orofacial Clefts Research, Prevention and 

Treatment (EUROCleftNet) 

09-RNP-026 SCSS 

European Network on: “Rights to a Green Future”, 

Uncertainty, Intergenerational Human Rights and Pathways 

to Realization (ENRI-FUTURE) 

09-RNP-048 LESC Quantitative Models of Cellular and Developmental Biology 
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(QuantumCell) 

09-RNP-049 EMRC 
Researching complex Interventions for nursing 

(REFLECTION) 

09-RNP-053 EMRC 
Translational Research on Antimicrobial resistance and 

Community-acquired infections in Europe (TRACE) 

09-RNP-061 PESC 
Advanced Concepts in ab-initio Simulations of Materials 

(Psi-k) 

09-RNP-062 SCH 
Network for Digital Methods in the Arts and Humanities 

(NeDiMAH) 

09-RNP-064 PESC Applied and Computational Algebraic Topology (ACAT) 

09-RNP-078 LESC 

Predicting Biodiversity Spatial Dynamics in a Changing 

World: the Evolutionary Ecology of Dispersal in Complex 

Systems (PREDISP) 

09-RNP-085 PESC Evaluating Information Access Systems (ELIAS) 

09-RNP-087 LESC 
Measuring and Modelling of Volcano Eruption Dynamics 

(MeMoVolc) 

09-RNP-089 SCH 

The European Network on Word Structure. Cross-

disciplinary approaches to understanding word structure in 

the languages of Europe (NetWordS) 

09-RNP-090 PESC 
High-flux semiconductor sensors for X-ray medical imaging 

(HIFSEN) 

09-RNP-092 PESC 
Holographic methods for strongly coupled systems 

(HoloGrav) 

09-RNP-101 LESC 
Thunderstorm Effects on the Atmosphere-Ionosphere 

System (TEA-IS) 

09-RNP-102 LESC 

Conservation Genomics: Amalgamation of Conservation 

Genetics and Ecological and Evolutionary Genomics 

(EcoGenOmics) 

09-RNP-109 LESC 
Cold-Water Carbonate Mounds in Shallow and Deep Time – 

The European Research Network (COCARDE-ERN) 

09-RNP-124 PESC Precision Polymer Materials (P2M) 

09-RNP-131 PESC 
The three-dimensional quark-gluon structure of the nucleon 

(3-D-nucleon) 

Anotácie jednotlivých programov RNP sú uvedené v prílohe 2. 

4. Špecifické podmienky výzvy 

• Účasť v programoch RNP podporí Agentúra na základe tejto výzvy od roku 2011. 

• 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). 
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• Žiadateľ spolu so žiadosťou o podporu účasti v RNP predloží Agentúre v termíne do 

4. 10. 2010 osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v súlade s § 16 

ods. 1 zákona č. 172/2005 Z. z. v z. n. p. 

• Maximálny celkový objem finančných prostriedkov, ktoré môže Agentúra poskytnúť 

na nové RNP v roku 2011 (kedy sa tieto programy začnú riešiť) je 30 000 €. 

5. Trvanie výzvy, podanie žiadosti a doba riešenia projektov 

Dátum vyhlásenia výzvy je 04. 08. 2010, dátum ukončenia výzvy je 04. 10. 2010. Vyplnený 

formulár žiadosti (príloha 3) je potrebné poslať elektronicky na e-mailovú adresu 

jergus.benkovic@apvv.sk a zároveň jeden podpísaný originál v písomnom vyhotovení 

doručiť do stanoveného termínu (04. 10. 2010 do 15:00 h) Agentúre alebo odoslať poštou 

s dátumom odoslania najneskôr 04. 10. 2010 na adresu (Agentúra na podporu výskumu 

a vývoja, Mýtna 23, P.O.BOX 346, 814 99 Bratislava). Žiadosť, ktorú žiadateľ odoslal 

elektronicky musí byť totožná so žiadosťou, ktorú podal písomne. 

Agentúra zverejní rozhodnutia o účasti v programoch RNP najneskôr do 30. 10. 2010 na 

svojej internetovej stránke (www.apvv.sk). Obdobie účasti v programoch RNP sa bude riadiť 

harmonogramom schváleným ENV. 

6. Financovanie aktivít 

Agentúra na účasť v schválených programoch RNP uhradí 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 2011 (kedy sa začnú programy riešiť) je 30 000 €. Realizácia tohto 

zámeru závisí od štátneho rozpočtu schváleného Agentúre NR SR v rozpočtových obdobiach 

vzťahujúcich sa k dobe riešenia RNP. 

7. Hodnotenie projektov 

Hodnotené budú len tie žiadosti, ktoré splnia formálno-technické podmienky zadefinované 

v prílohe 4. Schvaľovanie účasti v nových programoch RNP vykoná Agentúra prostredníctvom 

rady MVTS. 

8. Informácie o výzve 

Ďalšie informácie o podmienkach výzvy sú k dispozícii na internetovej stránke www.apvv.sk, 

kontaktná osoba RNDr. Soňa Ftáčniková, CSc., sona.ftacnikova@apvv.sk, vedúca oddelenia 

dvojstrannej a mnohostrannej spolupráce. 


