Verejná výzva na podávanie projektov výskumu a vývoja v roku 2007 v rámci
programu „Program výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch“
P R Í L OHA B1 – O SN OV A

Ž I AD OST I N A ŠT ÚDI U T EC HN IC KE J RE AL I ZOV A TE ĽN OST I

Osnova žiadosti na štúdiu technickej realizovateľnosti
v rámci programu VMSP
1. Charakteristika žiadateľa
–
–

titulná strana s uvedením základných údajov o žiadateľovi, témy štúdie a údajov o zodpovednom
riešiteľovi
stručná charakteristika odborného profilu žiadateľa pre danú oblasť

2. Charakteristika spoluriešiteľskej organizácie
–
–

uvedenie základných údajov
stručná charakteristika odborného profilu spoluriešiteľa pre danú oblasť

3. Zoznam a kapacita riešiteľov pre zabezpečenie vypracovania štúdie
–

menoslov, pracovisko (IČO), kapacita (počet hodín), podpis riešiteľov a ostatné údaje

4. Anotácia štúdie a kľúčové slová
5. Harmonogram postupu pre vypracovanie štúdie (max. 2-3 etapy)
6. Sumárny finančný rozpočet štúdie, kalkulácia nákladov
–
–
–

v rozsahu podľa formulára VMSP-C
stručné zdôvodnenie nákladových položiek
potvrdenie spolufinancovania nákladov štúdie (zodpovedajúci formulár VMSP-D)

7. Prehlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa/spoluriešiteľa
Príloha: Charakteristika predmetu štúdie (napr. predvýskumné overenie základných princípov,
mechanizmov resp. technológií pre plánované inovácie, overenie technickej náročnosti a
realizovateľnosti pre zavedenie pokrokovej technológie, produktov a služieb)
Záväzná osnova:
– stručný opis predmetu a cieľov štúdie (2-3 strany)
– stručný opis súčasného stavu v danej oblasti (v rámci SR, EÚ resp. vo svete)
– charakteristika základných ekonomických parametrov a prínosov následného projektového
zámeru
– opis reálnej využiteľnosti výsledkov vo výrobnej praxi
Požadovaná štruktúra vlastnej štúdie technickej realizovateľnosti:
– charakteristika žiadateľa resp. spoluriešiteľskej organizácie (odporúčame použiť základné
formuláre zo žiadosti o štúdiu)
– charakteristika predmetu štúdie a dosiahnutých výsledkov (max. 4-5 strán)
– podnikateľský plán žiadateľa s uvedením predpokladaných základných ekonomických a iných
prínosov z pripravovaného projektového zámeru (charakteristika vybraných ekonomických
parametrov, podnikateľské príležitosti vyplývajúce z inovácií, časový horizont budúcich
výnosov, a pod.). (max. 4-5 strán)

