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1. ÚVOD 
 
Jednou z najdôležitejších úloh  pre vedecko-výskumnú komunitu na Slovensku je zapojiť sa aktívne 
do 7. rámcového programu EÚ (ďalej len 7. RP).  
 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „APVV“), s cieľom podporiť účasť slovenských 
subjektov v 7. RP a  stimulovať naplnenie ambícií slovenských vedcov koordinovať výskumné 
projekty 7. RP ako sú kolaboratívne projekty (tj. veľké kolaboratívne integrované projekty - Large 
Scale Integrating Projects alebo malé/stredné špecificky orientované projekty – Small or Medium 
Scale Focused Projects), siete excelencie (Networks of Excellence - NoE),  výskumné projekty pre 
malé a stredné podniky (Research for SME), výskumné projekty pre asociácie (Research for 
Associations) a iné typy výskumných projektov (napr. RTN Marie Curie Research and Training 
Networks),   
 

vyhlasuje 
 

v rámci programu APVV Podpora prípravy projektov 7. rámcového programu výskumu a vývoja 
(ďalej len „program  PP7RP“) 

 
výzvu na podávanie žiadostí o refundáciu nákladov na prípravu projektov 7. rámcového 

programu Európskej únie (ďalej len „žiadosť“). 
 
 
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“). 
 
 
3. CIELE PROGRAMU APVV A PODMIENKY VÝZIEV 
 
Hlavným cieľom programu APVV je podporiť účasť slovenských subjektov v 7.RP predovšetkým 
prostredníctvom podpory aktívnej účasti slovenských špičkových pracovníkov výskumu a vývoja na 
koordinácii a riešení výskumných projektov 7. RP. 
 
Predmetom podpory je z prostriedkov APVV v rámci programu APVV refundovať náklady na  
prípravu návrhov výskumných projektov 7. RP, ak žiadateľ je koordinátor projektu, ako aj na prípravu 
podkladov pre koordinátora, v prípade, že slovenský subjekt je členom konzorcia. 
 
Podpora sa ďalej týka len výskumných projektov, t.j. – kolaboratívnych projektov (t.j. veľkých 
kolaboratívnych integrovaných projektov - Large Scale Integrating Projects alebo malých/stredných 
špecificky orientovaných projektov – Small or Medium Scale Focused Projects), sietí excelencie 
(Network of Excellence - NoE),  výskumných projektov pre malé a stredné podniky (Research for 
SME), výskumných projektov pre asociácie (Research for Associations) a iných typov výskumných 
projektov  (napr. RTN Marie Curie Research and Training Networks) . 
 
Predmetom podpory z prostriedkov APVV v rámci programu APVV nie je podpora prípravy 
projektov 7. RP, ktoré nemajú charakter výskumu alebo vývoja, ako sú napr. podporné projekty 7. RP 
typu Coordination Action a Support Action (CSA). 
 



Výzva APVV na podávanie žiadostí o refundáciu nákladov  
na prípravu projektov 7. rámcového programu Európskej únie 

 
ÚPLNÉ ZNENIE VÝZVY (informácie  o výz ve)  
 
 

 2 

Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzické 
osoby s miestom podnikania v Slovenskej republike, ktoré sú koordinátorom výskumného 
projektu 7. RP, t.j. pripravujú a predkladajú projekt 7. RP alebo sú členmi riešiteľského 
konzorcia projektu. 
 
O finančnú podporu sa žiadateľ uchádza predložením žiadostí na základe výzvy APVV na podávanie 
žiadostí o refundáciu nákladov na prípravu projektu 7. RP (ďalej len „žiadosť“). Výzvy na 
predkladanie žiadostí (ďalej len „výzva“) vyhlasuje APVV jeden krát ročne s možnosťou predkladania 
žiadostí počas celého kalendárneho roka do 14. 12. 2007.  APVV vyhodnocuje žiadosti podľa potreby, 
spravidla štvrťročne.  
 
APVV poskytuje finančné prostriedky prostredníctvom čiastočnej refundácie nákladov vynaložených 
na prípravu návrhu projektu 7. RP (ďalej len „príprava projektu“).  
 
Finančné prostriedky z APVV je možné použiť tak, aby: 

a) mzdové náklady a ostatné osobné náklady vrátane nákladov na poistné na zdravotné poistenie 
a na sociálne poistenie neprevýšili 60% celkových požadovaných finančných prostriedkov, 

b) nepriame náklady na prípravu projektu neprevýšili 20% celkových požadovaných finančných 
prostriedkov. 

 
Podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov z APVV je:  

I) predloženie žiadosti o registráciu v APVV, ktorej súčasťou je kalkulácia nákladov 
plánovaných na prípravu projektu 7. RP,  

II) uzavretie rámcovej zmluvy (zmluva o budúcej zmluve) s APVV o poskytnutí prostriedkov na 
prípravu projektu 7. RP, 

III) predloženie žiadosti o refundáciu nákladov na prípravu projektu 7. RP, ktorej  súčasťou je 
potvrdenie z EK o ukončení evaluácie projektu (Evaluation Summary Report), z návrhu 
projektu v 7.RP ciele celého projektu (Project Summary) a časti projektu so slovenskou 
účasťou (príslušný Workpackage), výstupy riešenia, za ktoré zodpovedá žiadateľ 
o refundáciu (príslušný Workpackage) a požadovaný príspevok slovenskej organizácie od 
EK (Overall Budget). V prípade potreby si agentúra vyhradzuje právo vyžiadať kópiu celého 
návrhu projektu.  

 
Žiadateľ môže v rámci programu APVV požiadať o poskytnutie finančných prostriedkov na prípravu 
návrhu projektu 7. RP aj v prípade, že v minulosti bol projekt s podobným zameraním podaný 
žiadateľom alebo iným členom konzorcia. APVV na prípravu návrhu takéhoto projektu 7. RP 
poskytne finančné prostriedky v redukovanej výške, max. do 30 % pôvodného príspevku APVV. 
 
Poskytnutie finančných prostriedkov a ich výšku schvaľuje rada programu PP7RP agentúry na základe 
posúdenia žiadosti o refundáciu nákladov a výsledkov evaluácie projektu v EK (Evaluation Summary 
Report) 
 
V prípade dvojstupňového predkladania návrhu projektu, nenávratná finančná podpora sa týka len 
druhého stupňa predkladania projektu. 
 
 
4. TRVANIE VÝZVY, PODANIE  A DOBA HODNOTENIA ŽIADOSTI 
 
Výzva na podávanie žiadostí je otvorená od 1. 7. 2007  a bude uzatvorená 14. 12. 2007.            
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V roku 2007 sa budú vyhodnocovať žiadosti o refundáciu nákladov na prípravu projektu 7. RP, 
ktoré budú podpísané a doručené APVV do 30.11.2007. Podpísané žiadosti o refundáciu 
doručené po tomto termíne sa budú vyhodnocovať v roku 2008. 

Žiadosti (žiadosť o registráciu a žiadosť o refundáciu) je potrebné predložiť elektronicky výhradne 
prostredníctvom on-line informačného systému agentúry.  On-line systém sa uzatvára dňa 
14. 12. 2007 o 12:00 hodine. Zároveň jeden podpísaný originál v písomnom vyhotovení doručí 
žiadateľ najneskôr do 14. 12. 2007, 16:00 h  do agentúry alebo odošle poštou s dátumom odoslania 
najneskôr 14. 12. 2007 na adresu agentúry (Agentúra na podporu výskumu a vývoja, P.O.BOX 346, 
814 99 Bratislava 1). Podrobné metodické pokyny k vypĺňaniu žiadostí sú  PRÍLOHOU A k výzve. 
Žiadosti o registráciu je možné predkladať do APVV priebežne počas trvania výzvy, najneskôr do 
14. 12. 2007. APVV uzavrie rámcovú zmluvu o poskytnutí prostriedkov na prípravu projektov po 
doručení podpísanej žiadosti o registráciu. Podpísaná žiadosť o refundáciu môže byť doručená do 
APVV spolu s podpísanou rámcovou zmluvou, najneskôr však do 14.12.2007. 
Žiadosti, ktoré nebudú spracované do 14.12.2007 budú premetom ďalšej výzvy. 
Agentúra zverejní rozhodnutia o schválení žiadostí najneskôr do 2 mesiacov po termíne na 
vyhodnocovanie žiadostí prostredníctvom internetovej stránky agentúry (www.apvv.sk). 
 
Schéma podávania žiadostí: 
 
 
 

 
 

Podpísanie rámcovej zmluvy 

Žiadosť o refundáciu (online aj písomne) 

Žiadosť o registráciu (online) 

Žiadosti o refundáciu budú vyhodnotené 
v roku 2007 

Žiadosti o refundáciu 
budú vyhodnotené v roku 

2008. Podmienkou je 
doručenie podpísanej 
žiadosti o refundáciu. 

Podpísanie zmluvy je podmienkou odovzdania žiadosti o 
refundáciu 

Doručenie podpísanej žiadosti je podmienkou 
vypracovania zmluvy 

30.11.2007 

14.12.2007 01.07.2007 

http://www.apvv.sk
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5. FINANCOVANIE PROJEKTOV 
 
V roku 2007 vyčlení agentúra na refundáciu nákladov na prípravu projektov 7. Rámcového programu 
5 mil. Sk. 
  
Agentúra podporí projekty podľa svojich finančných možností. Realizácia tohto zámeru závisí od 
rozpočtu prideleného NR SR agentúre v rozpočtových obdobiach.  
Podrobnejšie informácie o refundácii nákladov na prípravu projektov sú súčasťou metodických 
pokynov (PRÍLOHA  A). 
 
 
6.       HODNOTENIE PROJEKTOV 
 
Kritériá pre hodnotenie predkladaných žiadostí, sú uvedené v PRÍLOHE B. 
Hodnotenie žiadostí sa vykoná na základe posudkov 2 nezávislých členov rady programu PP7RP. 
Konečné rozhodnutie a výber projektov uskutoční rada programu PP7RP. 
 
 
7.       INFORMÁCIE O VÝZVE 
 
Bližšie informácie o podmienkach výzvy a programe sú k dispozícii na internetovej stránke 
www.apvv.sk . 
 

http://www.apvv.sk

