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1. ÚVOD

6. Rámcový program pre výskum a technologický vývoj (ďalej len 6RP) je komunitárnym 
programom EÚ. Je to súhrn akcií na európskej úrovni, ktoré financujú a podporujú výskum 
a slúžia dvom strategickým cieľom: posilnenie vedeckej a technologickej základne priemyslu 
a  zvýšenie  jeho  medzináronej  konkurencieschopnosti.  Obidve  tieto  priority,  ktoré  sú 
základným kameňom budovania  poznatkovej  spoločnosti,  sú  kľúčové  aj  pre  SR.  Vysoká 
pridaná  hodnota  projektov  financovaných  z RP,  vysoká  kvalita  a náročnosť  evaluačného 
procesu uplatňovaného pri  výbere  projektov európskou komisiou,  ako aj  vysoká finančná 
podpora projektov, ktorá prináša priamy aj nepriamy pozitívny efekt pre Slovenskú republiku, 
posúvajú  úspešnosť  v RP  na  vysokú  priečku  v prioritách  slovenskej  vedecko-technickej 
politiky. V tomto kontexte sa APVV rozhodla vytvoriť mechanizmus na podporu projektov, 
ktoré sú priamo vyvolané medzinárodnou spoluprácou v rámci projektov RP. Berúc do úvahy 
mnohorozmernosť  medzinárodnej  vedecko-technicklej  spolupráce,  ktorá  prináša  veľké 
množstvo nových myšlienok chceme vytvoriť priestor pre ich realizáciu vo forme výskumno-
vývojových projektov.

2. PRÁVNY RÁMEC

Výzva je  realizovaná  na  základe  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“),  na 
základe uznesenia vlády SR 557/2005 a na základe Zmluvy o pristúpení SR k EÚ.

3. TEMATICKÉ ZAMERANIA PROJEKTOV V RÁMCI VÝZVY

Projekty  v rámci  výzvy  sa  podávajú  podľa  tematického  vymedzenia  daného  rozhodnutím 
Rady  EÚ  a Európskeho  parlamentu,  ktoré  ustanovilo  6.  Rámcový  program.  Ciele 
predkladaných  projektov  musia  byť  komplementárne  s cieľmi  riešeného  projektu  RP 
a žiadateľ  musí  preukázať  nádväznosť  cieľov  predkladaného  projektu  na  ciele  projektu 
riešeného v rámci RP.

4. OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

O finančnú podporu  na  projekt,  vyvolaný  schválenými  projektmi   Rámcového  programu 
(ďalej len projekt),  môže požiadať akákoľvek právnická alebo fyzická osoba so sídlom v SR, 
ktorá sa stala účastníkom schváleného projektu na základe výzvy 6. Rámcového programu. 
Spoluriešiteľom  predloženého  projektu  môže  byť  len  fyzická  a lebo  právnická  osoba  so 
sídlom  v SR,  ktorá  je  zároveň  členom  konzorcia  schváleného  projektu  6.  Rámcového 
programu. Podmienkou je aby výška finančnej podpory získanej od Európskej komisie za 
každého  účastníka  predkladanej  žiadosti  na  celú  dobu  riešenia  schváleného  projektu 
predstavovala minimálne 1 000 tis Sk. .
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5. TRVANIE VÝZVY A PODANIE PRIHLÁŠKY

Dátum otvorenia výzvy je 31.5.2006, dátum ukončenia výzvy je 31.7.2006. Po tomto termíne 
bude výzva uzatvorená. 
Žiadosti  sa  predkladajú  v elektronickej  forme  prostredníctvom  on-line  systému.  On-line 
systém  sa  uzatvára  31.7.2006  o 12.00 hodine.  Jeden  podpísaný  originál  v písomnom 
vyhotovení 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.

6. ZAČIATOK A DĹŽKA REALIZÁCIE PROJEKTOV

Realizácia vyvolaných projektov podaných v rámci tejto výzvy môže začať  najskôr 1.  2. 
2007.  Dĺžka trvania vyvolaného projektu môže byť identická alebo kratšia ako relevantný 
projekt 6. Rámcového programu, nie však dlhšia ako 35 mesiacov.

7. FINANCOVANIE PROJEKTOV

Na celé obdobie riešenia projektov podaných v tejto výzve vyčlení agentúra 150 miliónov Sk. 
Maximálny  príspevok  APVV  na  riešenie  projektu  podaného  v rámci  tejto  výzvy  je  1,5 
milióna Sk. Príspevok APVV môže však predstavovať najviac 40% celkového príspevku EK 
na riešenie relevantného projektu RP.

8. HODNOTENIE PROJEKTOV

Hodnotenie projektov a schvaľovanie žiadostí  o finančnú podporu zabezpečí rada agentúry 
pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (MVTS) na základe hodnotiacich kritérií, 
ktoré sú v PRÍLOHE B tejto výzvy. Projekty, ktoré nesplnia požiadavky zverejnené v tejto 
výzve budú radou vylúčené z hodnotiaceho procesu.  Hodnotenie bude skončené a výsledky 
hodnotenia oznámené predkladateľovi do 15. 1. 2007. Dátum začiatku riešenia projektu je 
najskôr od 1. 2. 2007.

9. PODMIENKY PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ

1. Žiadosť o dotáciu môže byť podaná okamžite po podpise kontraktu s EK, najneskôr 
však do 12 mesiacov od dňa podpisu kontraktu. 

2. Výzva sa  týka len projektov vyvolaných výskumnými projektmi ako napríklad je to 
(IP  –  integrované  projekty,  STREP  –  špecifické  projekty  cieľovo  orientovaného 
výskumu,  NoE  –  siete  excelentnosti,  kooperatívne  výskumné  projekty  (CRAFT) 
a skupinové  výskumné  projekty.  Výzva  sa  nevzťahuje sa  na  žiadne  podporné 
projekty (SSA, CA)  a mobilitné projekty.

3. Riešiteľom  alebo  spoluriešiteľom  projektu  môže  byť  len  právnická  alebo  fyzická 
osoba so sídlom v SR. 

4. V prípade,  že  riešiteľmi  jedného  projektu  RP,  ktorý  je  východiskom  pre  podanie 
vyvolaného projektu sú dve a viac právnických alebo fyzických osôb so sídlom v SR, 
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môžu tieto podať maximálne jeden vyvolaný projekt. Jeden z účastníkov musí  byť 
žiadateľ  (koordinátor  projektu),  ostatní  účastníci  projektu  sú  v pozícii 
spolupracovníkov.   Žiadateľ  podpíše  s APVV  zmluvu  o riešení  na  formuláre 
uvedenom na  www.apvv.sk.  Ak  jeden  z účastníkov  pôvodného  projektu  RP  nemá 
záujem  stať  sa  spoluriešiteľom  vyvolaného  projektu,  doloží  sa  táto  skutočnosť 
písomným vyjadrením daného účastníka.

5. Vyvolané  projekty  musia  jasne  dokumentovať  obsahovú  súvislosť  so  schváleným 
projektom Rámcového programu. Výstupy riešenia nemôžu byť totožné s výstupmi 
schváleného projektu 6. RP.

10. NEVYHNUTNÉ PRÍLOHY K ŽIADOSTI

- Overená kópia základného kontraktu slovenského účastníka projektu v 6RP - podpísaný  
  kontrakt medzi účastníkom a EK
- Kópia hodnotiacej správy projektu schváleného EK (Summary evaluation report)
- Kópia Prílohy I (Annex I) kontraktu s EK

11. HODNOTIACE KRITÉRIA

      Hodnotiace kritéria pre vyvolané projekty sú v PRÍLOHE B tejto výzvy.

12. BLIŽŠIE INFORMÁCIE O VÝZVE

Podrobnejšie  informácie  o podmienkach  podávania  projektov  sú  uvedené  na  web  stránke 
agentúry www.apvv.sk alebo na adrese ondrejcek  @sarc.sk  
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