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 PP H-EUROPE 2021 

ÚPLNÉ ZNENIE VEREJNEJ VÝZVY     

 
 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „agentúra“ alebo „APVV“) v súlade so 
zákonom 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. v znení neskorších predpisov“)  

v y h l a s u j e 

otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu „Posilnenie účasti 
SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“ (ďalej len „žiadosť“) podľa § 12 ods. 2 

písm. b) zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením                 
PP H-EUROPE 2021. 

 

Zámery a ciele verejnej výzvy 

Hlavným zámerom výzvy PP H-EUROPE 2021 je stimulovať účasť slovenských organizácií 
výskumu a vývoja v rámci programu Európskej únie pre výskum a inovácie na roky 2021 až 
2027 - Horizon Europe (ďalej len „Horizon Europe“).  

Cieľom je podporiť zvýšenie účasti slovenských organizácií výskumu a vývoja na koordinácii 
alebo účasti na riešení projektov v programe Európskej únie Horizon Europe (ďalej len „projekt 
Horizon Europe“).  

Podpora v rámci tejto výzvy sa bude realizovať formou refundácie oprávnených nákladov 
vynaložených v roku 2021 na prípravu projektového návrhu v programe Horizon Europe v rámci 
výziev vyhlásených v nasledujúcich častiach: 

1. pilier – Excelentná veda 

2. pilier – Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu 

3. pilier – Inovatívna Európa 

Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru 

 
Podpora prípravy projektu je určená všetkým sektorom výskumu a vývoja v zmysle zákona    č. 
172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vrátane výskumných podnikov (mikro, malých a 
stredných, veľkých) a neziskového sektora. 

Vymedzenie základných pojmov 

 Projekt Horizon Europe je súbor zámerov, cieľov a plánovaných časovo ohraničených 
výskumných a vývojových činností v obsahovo vymedzenej oblasti vedy a techniky, ktorý 
bol podaný v rámci jednej zo stanovených výziev programu Horizon Europe. 

 Žiadosť o refundáciu nákladov (ďalej len „žiadosť“) spojených s prípravou projektu 
Horizon Europe predkladá oprávnený žiadateľ poskytovateľovi - APVV. 

 Žiadateľ je slovenská právnická osoba alebo slovenská fyzická osoba – podnikateľ, ktorá 
má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa § 26a ods. 11 alebo 
12 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a predkladá žiadosť  o refundáciu 
nákladov spojených s prípravou projektu Horizon Europe. 

 Príjemca je slovenská právnická osoba alebo slovenská fyzická osoba – podnikateľ, ktorá 
má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa § 26a ods. 11 alebo 



PP H-EUROPE 2021, Úplné znenie verejnej výzvy 2/5 
 

12 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorej boli poukázané finančné 
prostriedky zo štátneho rozpočtu na prípravu projektu. Príjemca zodpovedá 
za hospodárenie s týmito finančnými prostriedkami. 

 Slovenskou právnickou osobou sa rozumie právnická osoba založená podľa 
slovenského právneho poriadku so sídlom na území SR. 

 Slovenskou fyzickou osobou – podnikateľom sa rozumie podnikateľ oprávnený 
podnikať na území SR s miestom podnikania na území SR. 

 Poskytovateľ – APVV je inštitúcia, ktorá rozhoduje o poskytovaní finančných prostriedkov 
zo štátneho rozpočtu na podporu prípravy projektu žiadateľovi. 

Požiadavky a špecifické podmienky verejnej výzvy 

1. Oprávnenými sú žiadatelia, ktorých projekty boli predložené v rámci jednej zo stanovených 
výziev Horizon Europe v roku 2021, čo žiadateľ doloží kópiou potvrdenia o podaní 
projektu Horizon Europe. 

2. V zmysle § 18 ods. 2 písm. f) zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov 
neoddeliteľnou súčasťou žiadosti je čestné vyhlásenie žiadateľa (v rámci časti F žiadosti), 
že má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. 

3. Minimálny objem finančných prostriedkov určený na podporu projektov počas celého 
obdobia trvania výzvy v programe PP H-EUROPE 2021 je 600 000 EUR. Maximálny objem 
finančných prostriedkov určený na výzvu bude závisieť od disponibilných finančných 
prostriedkov APVV v roku 2021. Agentúra bude na svojej internetovej stránke www.apvv.sk 
priebežne informovať o stave finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. 

4. Podpora v rámci tejto výzvy sa bude realizovať formou refundácie oprávnených nákladov 
uhradených v roku 2021 na prípravu projektového návrhu v programe Horizon-Europe, a to 
nasledovne: 

a) European Research Council (Európska rada pre výskum) – ERC  výzvy: 

i) Advanced Grant - maximálna refundácia vo výške 6 000 EUR, 

ii) Consolidator Grant - maximálna refundácia vo výške 5 000 EUR, 

iii) Starting Grant  maximálna refundácia vo výške 4 000 EUR, 

b) Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru – 
maximálna refundácia vo výške 5 000 EUR. 

c) Ostatné výzvy v rámci Horizon Europe: 

i) v prípade žiadosti na refundáciu nákladov podania prihlášky v pozícii „Lead 
partner“ (Hlavný koordinátor) je možná maximálna refundácia vo výške 
8 000 EUR, 

ii) v prípade žiadosti na refundáciu nákladov účasti na podaní prihlášky v pozícii 
„Partner“ je možná maximálna refundácia vo výške 4 000 EUR. 

5. Podpora je určená všetkým sektorom výskumu a vývoja v zmysle § 7 zákona č. 172/2005 
Z. z. v znení neskorších predpisov. Oprávnenými sú žiadatelia, ktorí majú platné 
osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoja v zmysle § 18 zákona č. 172/2005 
Z. z. v znení neskorších predpisov.  

6. Žiadateľ v žiadosti jednoznačne definuje výskum a vývoj výberom odboru vedy a techniky 
z číselníka.  

7. Žiadatelia berú na vedomie, že sú povinní zabezpečiť dodržiavanie Nariadenia č. 2016/679 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov 
(Nariadenie GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o OOÚ). Žiadatelia ďalej berú na vedomie, že 
spracúvanie osobných údajov riešiteľov zo strany agentúry je nevyhnutné v zmysle § 18 
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zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov Agentúra bude v zmysle uvedeného 
ustanovenia podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona o OOÚ spracúvať osobné údaje o riešiteľoch 
v rozsahu definovanom v žiadosti (Príloha 1 Úplného znenia verejnej výzvy). V prípade 
uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, ktorej zmluvnou stranou bude 
žiadateľ, je spracúvanie týchto osobných údajov riešiteľov zo strany agentúry nevyhnutné 
na plnenie tejto zmluvy podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona o OOÚ. 

Predkladanie žiadostí 

Lehota na predkladanie žiadostí je od 01. júna 2021 do 15. októbra 2021 
 
Žiadosti sa predkladajú na adresu agentúry (Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, 
P.O.BOX 839 04, 839 04 Bratislava 32). 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. 

Posudzovanie žiadosti 

Agentúra bude v zmysle § 19 ods. 1 zákon č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov 
prihliadať výlučne na žiadosti, ktoré súčasne spĺňajú nasledujúce technické a formálne 
podmienky: 

a) žiadosť je podaná na adresu agentúry v listinnej podobe v stanovenom termíne, resp. pred 
termínom prípadného uzavretie výzvy alebo pred koncom lehoty na predkladanie žiadostí; 

b) žiadosť je podaná na predpísanom formulári, ktorý je dostupný na webovom sídle agentúry;  

c) žiadosť je podpísaná štatutárnym/i zástupcom/ami žiadateľskej organizácie; 

d) súčasťou žiadosti je kópia dokumentu, ktorý preukazuje podanie žiadosti/projektu 
v relevantnom elektronickom systéme v rámci jednej zo stanovených výziev 
v programe Horizon Europe; 

e) súčasťou žiadosti sú doklady, ktoré preukazujú oprávnené vynaložené náklady v roku 2021 
na prípravu projektového návrhu v programe Horizon Europe (v súlade s prílohou 1 
Úplného znenia výzvy); 

f) 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;  

g) žiadosť spĺňa všetky Požiadavky verejnej výzvy.  
 
V prípade, ak žiadosť nespĺňa vyššie uvedené podmienky, APVV 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. 
 
Žiadosti, ktoré budú spĺňať technické a formálne podmienky výzvy budú predložené odbornému 
orgánu - Rada programu pre posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji 
na posúdenie (ďalej len „rada programu“). Rada programu je oprávnená redukovať výšku 
finančných prostriedkov, ktoré sú v žiadosti požadované k refundácii. V prípade redukcie 
finančných prostriedkov člen rady programu, ktorého určí predseda rady programu, vypracuje 
jej odôvodnenie. 
 
Žiadosti budú posudzované priebežne podľa poradia ich dátumu 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. 

http://www.apvv.sk/
https://www.apvv.sk/agentura/organizacna-struktura/rady-agentury/rada-programu-pre-posilnenie-ucasti-sr-v-europskej-spolupraci-vo-vyskume-a-vyvoji.html
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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. 

Oprávnené náklady  

Za oprávnené náklady, ktoré môžu byť refundované, sa považujú tie, ktoré žiadateľ v roku 2021 
preukázateľne vynaložil a uhradil na prípravu projektov, ktoré boli predložené v rámci výziev 
Horizon Europe. Jedná sa o:  
 

a) mzdové náklady a ostatné osobné náklady 

Mzdové náklady a ostatné osobné náklady sú určené výhradne pre osoby, ktoré 
pracovali na príprave projektu Horizon Europe a sú uvedené v predkladanej žiadosti. 
 
Mzdové prostriedky je možné uplatniť ako:  

1. mzdy zamestnancov prijatých na základe pracovnej zmluvy výhradne na 
prípravu projektu (trvalý, resp. čiastočný pracovný úväzok);  

2. príslušnú časť mzdy zodpovedajúcu personálnej kapacite, ktorou sa 
zamestnanec podieľal na príprave projektu pri zamestnancoch, ktorí 
nepracovali výhradne na príprave projektu;  

3. náklady na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru, ktoré boli uzatvorené v priamej súvislosti s prípravou projektu 
v zmysle Zákonníka práce. 

 
b) náklady na zdravotné a sociálne poistenie 

Uplatňujú sa náklady na povinné zdravotné a sociálne poistenie v zmysle platnej 
legislatívy SR v nadväznosti na položku Mzdové náklady. 

 
c) cestovné náklady  

Predstavujú náklady na tuzemské a zahraničné pracovné cesty preukázateľne priamo 
súvisiace s prípravou projektu Horizon Europe. Uvedené náklady sú určené výlučne 
pre osoby uvedené v predkladanej žiadosti.  
 
Cestovné náklady budú akceptované do výšky, na ktorú vzniká nárok podľa zákona 
č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, v rozsahu:  

 cestovné náklady (cestovné lístky, letenky, použitie služobného vozidla, PHM 
a nevyhnutné náklady na prevoz taxíkom v odôvodnených prípadoch);  

 náklady na ubytovanie;  

 stravné;  

 preukázané potrebné vedľajšie náklady (víza, vložné, konferenčné poplatky, 
poistenie liečebných nákladov v zahraničí, diaľničné nálepky/poplatky 
a parkovné preukázateľne súvisiace s pracovnou cestou hradenou v rámci 
riešenia projektu, povinné alebo odporúčané očkovanie pri pracovnej ceste, 
povinné PCR testy, a pod.). 
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d) náklady na služby  

Predstavujú náklady na služby spojené s prípravou projektu Horizon Europe, ktoré 
nesmú prekročiť 30 % z celkovej výšky požadovaných nákladov na refundáciu.  
 
V rámci nákladov na služby budú akceptované: 

 náklady na projektové poradenstvo (poradenstvo pri príprave projektu Horizon 
Europe); 

 náklady na prekladateľské a korektorské služby; 

 náklady na zahraničnú oponentúru projektov Horizon Europe. 
 
 
Mzdové náklady, náklady na zdravotné a sociálne poistenie a cestovné náklady môžu byť 
uplatnené maximálne na 5 osôb, ktoré pracovali na príprave projektu Horizon Europe a sú 
uvedené v žiadosti.  

Neoprávnené náklady  

Za neoprávnené náklady sa považujú všetky náklady, ktoré nie sú uvedené v časti Oprávnené 
náklady. Medzi neoprávnené náklady patria napríklad aj: 

 náklady na pracovné cesty, ktoré nesúvisia s prípravou projektov Horizon Europe; 

 náklady na vreckové v rámci zahraničných pracovných ciest;  

 náklady na propagáciu a popularizáciu;  

 náklady, ktoré neboli vynaložené v roku 2021; 

 náklady, ktorých obdobie, ku ktorým sa vzťahujú nesúvisí s rokom 2021. 

Zverejnenie rozhodnutia o žiadostiach 

Rozhodnutia podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov agentúra 
neodkladne zverejní prostredníctvom internetovej stránky agentúry www.apvv.sk. 
Na internetovej stránke agentúry budú zverejnené informácie o všetkých žiadostiach v rozsahu: 
číslo žiadosti, názov projektu, žiadateľ, zodpovedný riešiteľ a rozhodnutie o poskytnutí 
finančných prostriedkov. V prípade neposkytnutia finančných prostriedkov sa meno 
zodpovedného riešiteľa neuvádza. 

Poskytnutie finančných prostriedkov 

Finančné prostriedky na refundáciu nákladov spojených s prípravou projektu Horizon Europe 
poskytuje agentúra príjemcovi na základe písomnej zmluvy o poskytnutí prostriedkov. 
 
Agentúra poskytne žiadateľovi finančné prostriedky na účet uvedený v Zmluve o poskytnutí 
finančných prostriedkov, a to najneskôr do 10. 12. 2021. 

Prílohy 

Neoddeliteľnou súčasťou výzvy sú nasledujúce prílohy: 

Príloha 1: Podmienky na refundáciu nákladov 

Príloha 2: Žiadosť o refundáciu nákladov spojených s prípravou projektu Horizon Europe 

Príloha 3: Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc 
 

http://www.apvv.sk/

