MVP 2019

ÚPLNÉ ZNENIE VEREJNEJ VÝZVY
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „agentúra“ alebo „APVV“) v súlade s § 18
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 (ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z.“)
vyhlasuje
otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí určenú na podporu
mladých vedeckých pracovníkov s označením MVP 2019.
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Zámery a ciele verejnej výzvy

Hlavným zámerom výzvy pre mladých vedeckých pracovníkov je podporiť ich zapojenie sa do
riešenia projektov výskumu a vývoja, a zároveň podporiť ich zapojenie do publikačnej činnosti
výsledkov výskumu a vývoja. Hlavným cieľom výzvy pre mladých vedeckých pracovníkov je
zvýšenie atraktívnosti ich vedeckej kariéry.
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Všeobecné informácie o verejnej výzve

Minimálny objem finančných prostriedkov určený na výzvu je 100 000 EUR. Maximálny objem
finančných prostriedkov určený na výzvu bude závisieť od disponibilných finančných
prostriedkov APVV v roku 2019. Agentúra bude na svojej internetovej stránke www.apvv.sk
priebežne informovať o stave finančných prostriedkov určených na výzvu.
Podpora v rámci tejto výzvy sa bude realizovať formou paušálnej refundácie oprávnených
nákladov vynaložených v roku 2019 na mladého vedeckého pracovníka, a to minimálne vo
výške 1 000 EUR a maximálne vo výške 5 000 EUR.
Podpora je určená všetkým sektorom výskumu a vývoja v zmysle § 7 zákona č. 172/2005 Z. z.
Oprávnenými sú žiadatelia, ktorí majú platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum
a vývoja v zmysle § 18 zákona č. 172/2005 Z. z. Žiadateľ v žiadosti jednoznačne definuje
výskum a vývoj výberom odboru vedy a techniky z číselníka.
Žiadatelia berú na vedomie, že sú povinní zabezpečiť dodržiavanie Nariadenia č. 679/2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov
(Nariadenie GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. na ochranu osobných údajov. Žiadateľ súčasne
berie na vedomie, že agentúra je v rozsahu a na základe zákona č. 172/2005 Z. z. oprávnená
spracovať osobné údaje žiadateľa a mladého vedeckého pracovníka.
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Kritéria pre mladých vedeckých pracovníkov

Oprávnenými sú mladí vedeckí pracovníci, ktorí spĺňajú všetky štyri všeobecné kritériá:
a) mladý vedecký pracovník v roku 2019 dovŕši najviac 35 rokov;
b) mladý vedecký pracovník najneskôr v roku 2018 úspešne obhájil dizertačnú prácu;
c) mladý vedecký pracovník je v roku 2019 interným zamestnancom žiadateľa, v mene
ktorého žiada o refundáciu nákladov;
d) mladý vedecký pracovník v roku 2019 prostredníctvom žiadateľa preukázateľne vynaložil
výzvou stanovené oprávnené náklady súvisiace s jeho vedeckým zameraním, ktoré boli
hradené z vlastných zdrojov žiadateľa.
Oprávnenými sú mladí vedeckí pracovníci, ktorí zároveň spĺňajú obidve odborné kritériá:
e) mladý vedecký pracovník bol autorom, resp. spoluautorom buď minimálne jedného
výstupu v rámci kategórií 1.01 až 1.02 uvedeného vo formulári VPP za rok 2018 v rámci
všeobecnej výzvy, alebo minimálne dvoch výstupov v rámci kategórií 1.06 až 1.07
uvedených vo formulári VPP za rok 2018 všeobecnej výzvy;
MVP 2019, Úplné znenie verejnej výzvy, 1/4

f)

mladý vedecký pracovník je v roku 2019 buď zodpovedným riešiteľom minimálne jedného
projektu všeobecnej výzvy, ktorého riešenie nebolo odborovou radou pozastavené,
zastavené, resp. vyhodnotené na nedostatočnej úrovni, alebo menovitým členom
riešiteľského kolektívu minimálne v dvoch projektoch všeobecnej výzvy, ktorých riešenie
nebolo odborovou radou pozastavené, zastavené, resp. vyhodnotené na nedostatočnej
úrovni.

V prípade nesplnenia ktoréhokoľvek z uvedených kritérií, bude podaná žiadosť vyradená.
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Predkladanie žiadostí

Žiadosti sa prekladajú na adresu agentúry uvedenú na internetovej stránke www.apvv.sk.
Lehota na predkladanie žiadostí je od 31. mája 2019 do 08. novembra 2019. Lehota na
predkladanie žiadostí je zachovaná, ak sa žiadosť posledný deň lehoty podá orgánu, ktorý má
povinnosť ju doručiť. Agentúra oznámi prípadné uzavretie výzvy pred koncom lehoty na
predkladanie žiadostí, z dôvodu vyčerpania disponibilných finančných prostriedkov, na svojej
internetovej stránke www.apvv.sk.
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Posudzovanie žiadostí

Agentúra bude posudzovať výlučne nasledujúce technické a formálne podmienky, ktoré
musia byť splnené súčasne:
a) žiadosť je podaná na adresu agentúry v listinnej podobe v stanovenom termíne, resp. pred
termínom prípadného uzavretia výzvy pred koncom lehoty na predkladanie žiadostí;
b) žiadosť je podaná na predpísanom formulári a spĺňa všetky náležitosti určené vo výzve;
c) žiadosť je podpísaná štatutárnym/i zástupcom/ami žiadateľskej organizácie;
d) žiadosť je podpísaná mladým vedeckým pracovníkom;
e) súčasťou žiadosti je správne vyplnené Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc,
a to v prípade, že sa na žiadateľa vzťahujú pravidlá poskytovania pomoci de minimis.
V prípade ak žiadosť nespĺňa uvedené podmienky, agentúra vyzve žiadateľa na odstránenie
nedostatkov v lehote do 14 dní od doručenia výzvy na ich odstránenie. Ak nedostatky nebudú
v stanovenej lehote odstránené, podaná žiadosť bude vyradená.
Žiadatelia, ktorí splnia všetky podmienky, budú vyzvaní na predloženie dokladov, ktoré
preukazujú vynaložené náklady v roku 2019 na mladého vedeckého pracovníka uvedeného v
žiadosti. Agentúra posúdi oprávnenosť uplatnených nákladov s ohľadom na podmienky
stanovené vo výzve. V prípade ak výška oprávnených nákladov bude menej ako 1 000 EUR,
podaná žiadosť bude vyradená. V prípade ak výška oprávnených nákladov bude minimálne
1 000 EUR, agentúra poskytne finančné prostriedky na refundáciu nákladov do výšky
maximálne 5 000 EUR na jedného mladého vedeckého pracovníka.
Žiadosti budú vybavované podľa poradia ich doručenia do agentúry. Agentúra
nezodpovedá za prípadné oneskorenie doručenia žiadosti spôsobené orgánom, ktorý má
povinnosť ju doručiť.
Finančné prostriedky budú poskytnuté iba tým žiadateľom, ktorí súčasne splnia všetky
podmienky uvedené v úplnom znení verejnej výzvy a jej príloh, a to pred vyčerpaním
disponibilných finančných prostriedkov určených na výzvu.
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Osobitné ustanovenia o pomoci de minimis

Upozorňujeme žiadateľov, ktorým má byť poskytnutá pomoc v zmysle zákona č. 358/2015
Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), že pred poskytnutím minimálnej
pomoci ad hoc je poskytovateľ minimálnej pomoci povinný požiadať koordinátora pomoci
o stanovisko, či príslušné opatrenie spĺňa podmienky na poskytnutie minimálnej pomoci podľa
osobitných predpisov pre minimálnu pomoc. Stanovisko k takýmto návrhom zasiela
koordinátor pomoci poskytovateľovi minimálnej pomoci do 30 dní od doručenia návrhu.
Stanovisko koordinátora pomoci je pre poskytovateľa pomoci záväzné. V tejto súvislosti sú
žiadatelia, ktorým má byť poskytnutá pomoc v zmysle zákona o štátnej pomoci povinní
predložiť Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc.
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7

Oprávnené náklady

Za oprávnené náklady, ktoré môžu byť refundované, sa považujú tie, ktoré žiadateľ v roku
2019 preukázateľne vynaložil na mladého vedeckého pracovníka v súvislosti s jeho vedeckým
zameraním. Jedná sa o:
a) cestovné náklady:
-

-

náklady na tuzemské/zahraničné vedecké konferencie podmiené osobnou aktívnou
účasťou mladého vedeckého pracovníka na konferencii, t. j. vrátane prezentácie
príspevku, ktorý bude zverejnený v publikácii z konferencie;
náklady na tuzemské/zahraničné odborné pracovné cesty, školenia a stáže
podmienené osobnou účasťou mladého vedeckého pracovníka;

b) náklady na materiál:
-

náklady na prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, techniku a náradie;
náklady na špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, techniku a náradie;
náklady na výpočtovú techniku, nákup softvéru a licencie;
náklady na všeobecný materiál, špeciálny materiál, nákup odborných kníh a časopisov;

c) náklady na služby:
-

-

-
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náklady na zapožičanie prístrojového vybavenia;
náklady na predplatné odborných časopisov, licencií, prenájom fliaš, prenájom
zariadení, prístupu do databáz, ktorých obdobie poskytnutej služby sa vzťahuje
výhradne k roku 2019;
náklady spojené so zverejnením výsledkov výhradne pre odbornú verejnosť (napr.
uverejnenie článku v odbornom časopise, príprava a tlač postra, poplatok zvýhodnený
organizátorom konferencie za účelom zverejnenia výsledkov v publikácii z konferencie
bez osobnej účasti mladého vedeckého pracovníka);
náklady súvisiace s prípravou knižnej publikácie, monografie, a pod. (zalomenie,
grafická úprava, jazykové korektúry, preklady, recenzie, a pod.) za účelom ich vydania
a tlače v počte maximálne 101 kusov, pričom nesmú byť využívané na komerčné
účely;
náklady na patentovú ochranu výsledkov a úžitkové vzory;
náklady na rešerš, analýzy, odborné konzultácie a špeciálne merania.

Neoprávnené náklady

Za neoprávnené náklady sa považujú všetky náklady, ktoré nie sú uvedené v kapitole 7.
Medzi neoprávnené náklady patria napríklad aj:
-
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náklady na pracovné cesty, ktoré nesúvisia s odborným zameraním mladého
vedeckého pracovníka;
náklady na vreckové v rámci zahraničných pracovných ciest;
náklady týkajúce sa obstarania hmotného a nehmotného investičného majetku, t. j.
ktorý má charakter kapitálových prostriedkov;
náklady na propagáciu a popularizáciu;
náklady, ktoré neboli vynaložené v roku 2019 a náklady, ktorých obdobie, ku ktorým sa
vzťahujú nesúvisia s rokom 2019 (napr. úhrada konferenčného poplatku v roku 2019,
pričom dátum konania konferencie bude v roku 2020, a pod.);
náklady, ktoré sa nevzťahujú na mladého vedeckého pracovníka.

Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Rozhodnutia agentúra zverejní prostredníctvom svojej internetovej stránky www.apvv.sk. Na
internetovej stránke budú zverejnené informácie o žiadostiach v rozsahu: číslo žiadosti,
žiadateľ, priezvisko a meno mladého vedeckého pracovníka, rozhodnutie o poskytnutí a výška
poskytnutých finančných prostriedkov. Zároveň bude zverejnená výška zostávajúcich
disponibilných finančných prostriedkov určených na výzvu.
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10 Poskytnutie finančných prostriedkov
Finančné prostriedky na refundáciu nákladov preukázateľne vynaložených v roku 2019 na
mladého vedeckého pracovníka poskytuje agentúra na základe písomnej zmluvy o poskytnutí
finančných prostriedkov. Agentúra poskytne žiadateľovi finančné prostriedky na účet uvedený
v Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov, a to v čo možno najkratšom čase.
11 Prílohy
Neoddeliteľnou súčasťou výzvy sú nasledujúce prílohy:
Príloha 1: Žiadosť o refundáciu nákladov;
Príloha 2: Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc.
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