PP H2020
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“)
vyhlasuje
otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu „Podpora prípravy
projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku
2020 – Horizont 2020“ (ďalej len „žiadosť“) podľa § 12 ods. 2b zákona č. 172/2005 Z. z.
v znení neskorších predpisov s označením PP H2020.
Zámery a ciele verejnej výzvy
Hlavným zámerom výzvy PP H2020 je stimulovať účasť slovenských organizácií výskumu
a vývoja v rámci programu Európskej únie pre výskum a inovácie na roky 2014 až 2020 Horizont 2020 (ďalej len „H2020“).
Cieľom je podporiť zvýšenie účasti slovenských organizácií výskumu a vývoja na koordinácii
alebo účasti na riešení projektov v programe Európskej únie H2020 (ďalej len „projekt
H2020“).
Podpora prípravy projektov H2020, v ktorých žiadateľ vystupuje v pozícii koordinátora
projektu alebo člena riešiteľského konzorcia, sa bude realizovať formou hradenia časti
nákladov na prípravu projektov formou paušálnej refundácie.
Podpora prípravy projektu je určená všetkým sektorom výskumu a vývoja v zmysle zákona
č.172/2005 Z. z. vrátane výskumných podnikov (mikro, malých a stredných, veľkých)
a neziskového sektora.
Vymedzenie základných pojmov


Projekt H2020 je súbor zámerov, cieľov a plánovaných časovo ohraničených
výskumných a vývojových činností v obsahovo vymedzenej oblasti vedy a techniky, ktorý
bol hodnotený zo strany Európskej komisie (ďalej len „EK“), čo EK potvrdí oficiálnym
dokumentom, ktorého súčasťou je výsledok hodnotenia (tzv. Evaluation Summary
Report).



Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov (ďalej len „žiadosť“) na podporu
prípravy projektu H2020 predkladá oprávnený žiadateľ – koordinátor alebo člen konzorcia
hodnoteného projektu H2020.



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 H2020.



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 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.
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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
prostriedkov zo štátneho rozpočtu na podporu prípravy projektu žiadateľovi.

finančných

Požiadavky verejnej výzvy
1.

Oprávnenými sú žiadatelia, ktorých projekty boli predložené v rámci výziev Pracovného
programu H2020 na roky 2018-2020.

2.

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

3.

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

4.

Projekt H2020 predložený vo výzve Pracovného programu H2020 na roky 2018-2020 bol
prijatý na hodnotenie a bol hodnotený na úrovni alebo nad úrovňou prahovej
hodnoty (tzv. treshold), čo žiadateľ doloží dokumentom „Evaluation Summary
Report“ od EK.

Špecifické podmienky verejnej výzvy
1.

Celkový objem finančných prostriedkov určený na podporu projektov počas celého
obdobia trvania výzvy v programe PP H2020 bude maximálne 400 000 EUR.

2.

Výška podpory na jedného žiadateľa je 3 000 eur ak je žiadateľ koordinátor, 2 000 eur ak
je žiadateľ člen konzorcia hodnoteného projektu H2020.

3.

Financovanie úhrady nákladov (refundácia) na prípravu projektov je podmienené
schválením požadovanej výšky prostriedkov štátneho rozpočtu SR v Národnej rade SR
a následne jeho rozpísaním z kapitoly MŠVVaŠ SR pre agentúru. V prípade navýšenia
prostriedkov pre agentúru bude výzva predĺžená.

4.

Žiadosti budú vybavované podľa poradia doručenia do APVV až do vyčerpania
alokovanej čiastky.

Predkladanie žiadostí
Lehota na predkladanie žiadostí je od 29. marca 2018 do 31. októbra 2018
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 bude prihliadať výlučne na žiadosti, ktoré súčasne spĺňajú nasledujúce technické
a formálne podmienky:
a)

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

b)

žiadosť je doručená do agentúry v listinnej podobe v stanovenom termíne,

c)

žiadosť je podpísaná štatutárnym/i zástupcom/ami žiadateľskej organizácie (požaduje sa
originál),

d)

súčasťou žiadosti je kópia dokumentu „Evaluation Summary Report“ od EK,
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e)

v prípade podnikateľských subjektov je súčasťou žiadosti aj vyplnené Vyhlásenie
žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc,

f)

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.
Posudzovanie žiadosti
Pri posudzovaní žiadostí agentúra posudzuje len technické a formálne podmienky žiadosti
podľa podmienok uvedených vyššie.
Zverejnenie rozhodnutia o žiadostiach
Rozhodnutia o nesplnení technických a formálnych podmienok podľa § 19 ods. 1 zákona
č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov oznámi APVV žiadateľom v písomnej forme.
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, rozhodnutie o poskytnutí finančných
prostriedkov.
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.
Takéto stanovisko koordinátora pomoci je pre poskytovateľa pomoci záväzné. V tejto
súvislosti sú podnikateľské subjekty povinné predložiť vyplnené Vyhlásenie žiadateľa
o minimálnu pomoc ad hoc.
Poskytnutie finančných prostriedkov
Finančné prostriedky na refundáciu nákladov spojených s prípravou projektu H2020 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 v lehote najneskôr do 1 mesiaca odo dňa podpísania zmluvy.
Prílohy
Neoddeliteľnou súčasťou výzvy sú nasledujúce prílohy:
Príloha 1: Žiadosť o refundáciu nákladov spojených s prípravou projektu H2020
Príloha 2: Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc
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