Príloha 1
Metodický pokyn na predkladanie žiadostí (vyplňovanie formulárov)
Žiadosť (návrh projektu) sa predkladá v elektronickej forme výhradne prostredníctvom on-line
informačného systému. Súčasne jeden podpísaný originál v písomnom vyhotovení doručí
žiadateľ do stanoveného termínu (31. 12. 2010 do 12.00 hod.) do agentúry alebo odošle
poštou s dátumom odoslania najneskôr 31. 12. 2010 na adresu agentúry (Agentúra na
podporu výskumu a vývoja, P.O.BOX 346, 814 99 Bratislava 1).
Výzva má skrátené označenie PP7RP 2010 a žiadosť obsahuje nasledujúce formuláre:
A1 Základné informácie o žiadosti
A2 Základné informácie o žiadateľovi
A3 Základné informácie o predkladateľovi
A4 Zoznam riešiteľov
B
Rozpočet refundácie – sumárny rozpočet v €
C
Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu

A1 – Základné informácie o žiadosti
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

13

Evidenčné číslo registrácie (vygeneruje sa automaticky)
Dátum podania (vygeneruje sa automaticky po odoslaní žiadosti)
Žiadateľ vystupuje v návrhu projektu 7RP ako (možnosť výberu medzi „koordinátor“ a
„člen konzorcia“)
Typ projektu (uvedie sa typ výskumného projektu v zmysle výzvy, prípadne sa zadá
iný typ)
Termín podania návrhu projektu v rámci výzvy 7RP
Názov návrhu projektu (v angličtine)
Akronym názvu návrhu projektu (skrátený názov projektu)
Registračné číslo návrhu projektu 7RP
Priorita, resp. program 7RP, v rámci ktorých bol návrh projektu podaný (prioritu
a program vyberte z uvedených možností)
Identifikačný kód výzvy (Call identifier)
Požadovaný finančný príspevok slovenskej organizácie od Európskej komisie (v €)
Maximálny možný počet bodov v Evaluation Summary Report (ESR) / dosiahnutý
počet bodov v ESR (vyplňte podľa údajov z ESR)
Percentuálny podiel z maximálneho počtu bodov ESR (bude automaticky vypočítaný
on-line systémom)
Zapojenie slovenského malého alebo stredného podniku (MSP)
(Ak ste pribrali do projektu MSP, uveďte jeho názov a skratku názvu.)
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A2 – Základné informácie o žiadateľovi
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Názov organizácie (uveďte presný názov)
Skratka
Korešpondenčná adresa
IČO
DIČ
Bankové spojenie (dobrovoľný údaj)
Príslušnosť k rezortu
Typ organizácie
Sektor výskumu a vývoja
Kontaktná osoba, telefón, mobilný telefón, fax, email
Štatutárny zástupca č. 1, pracovné zaradenie
Štatutárny zástupca č. 2, pracovné zaradenie: vypĺňa sa v prípade, že organizácia má
viacerých štatutárnych zástupcov, ktorí musia spoločne podpisovať zmluvy

A3 – Základné informácie o predkladateľovi
(zodpovedný riešiteľ v projekte 7RP)
01

Meno a priezvisko
Pohlavie
Akademické a vedecké tituly
Pracovné zaradenie
Telefón
Mobilný telefón
Fax
E-mail

02
03

A4 – Zoznam riešiteľov
(osôb priamo sa podieľajúcich na riešení projektu 7RP)
01

Meno a priezvisko
Tituly
Pracovné zaradenie
Dátum narodenia
Podpis (povinný údaj)
Zoznam zamestnancov priamo sa podieľajúcich na riešení projektu (podpis len
v tlačenej verzii; podpisom sa dáva súhlas so spracovaním osobných údajov).

B – Rozpočet refundácie – sumárny rozpočet v €
(žiadané finančné prostriedky do výšky vynaložených nákladov na prípravu)
01
01.1
01.1a
01.1b
01.1c

Bežné priame náklady
Žiadané mzdové náklady (vrátane odvodov)
Mzdové náklady žiadateľa
Konzultačná činnosť
Navýšenie
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01.2
02
03

Žiadané cestovné náklady (vložte v pdf formáte kópiu vyúčtovania pracovnej cesty
a správu z pracovnej cesty)
Bežné nepriame náklady
Celkové žiadané náklady na refundáciu z APVV

Uveďte skutočné náklady (mzdové náklady, cestovné výdavky, nepriame náklady).
Po zadaní údajov on-line systém automaticky upraví rozpočet v súlade s Prílohou B.

C – Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa
V listinnej podobe vyhlásenia/í uveďte požadované údaje:
– podpis štatutárneho zástupcu
– miesto
– dátum
Čestné vyhlásenie predkladá žiadateľ a každá spoluriešiteľská organizácia.
Ak má organizácia viacerých štatutárnych zástupcov, ktorí sú oprávnení v mene spoločnosti
konať a podpisovať len spoločne, potom každý z týchto štatutárnych zástupcov podpíše
čestné vyhlásenie.
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