Výzva VMSP 2009-II
PRÍLOHA 4 – TECHNICKÉ A FORMÁLNE PODMIENKY ŽIADOSTI
1. Žiadosť musí byť do agentúry doručená v stanovenom termíne v zmysle znenia výzvy.
2. Žiadosť musí byť do agentúry doručená v predpísanej forme prostredníctvom
elektronického systému APVV na podávanie projektov spôsobom opísaným v dokumente
„Manuál k elektronickému systému podávania žiadostí o granty Agentúry na podporu
výskumu a vývoja (on-line systému)“.
3. Žiadosť musí byť do agentúry doručená v predpísanej forme v listinnej podobe.
4. Žiadosť musí obsahovať nasledovné dokumenty v elektronickej aj listinnej podobe:
- Žiadosť – časť A-D na predpísanom formulári
- Žiadosť – časť E – Charakteristika projektu na predpísanom formulári podľa záväznej
osnovy
- Podnikateľský plán podľa záväznej osnovy stanovenej APVV (príloha č. 6 výzvy)
- Výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace (originál alebo notárom overená
kópia)
5. Žiadosť v elektronickej a listinnej podobe sa musí zhodovať.
6. Žiadosť v listinnej podobe musí obsahovať podpis štatutárneho/nych zástupcu/ov
žiadateľa v časti D žiadosti – čestné vyhlásenie žiadateľa.
7. Žiadosť v listinnej podobe musí obsahovať podpis každého člena riešiteľského kolektívu
uvedeného v časti A5 tabuľke 01, ktorým vyjadrí súhlas so spracovaním osobných údajov
v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z.
8. Žiadateľ je oprávnený, ak vznikol po termíne 1.1.2006 vrátane.
9. Žiadateľ je oprávnený, ak je právnickou osobou v právnej forme obchodnej spoločnosti,
ktorá vznikla podľa §56 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov.
10. Žiadateľ je oprávnený, ak má vo výpise z obchodného registra v predmete činnosti
zapísaný druh činnosti – výskum resp. vývoj v oblasti vedy a techniky, ktorej sa týka
podaná žiadosť.
11. Jedna osoba môže ako zodpovedný riešiteľ v danej výzve podať len jednu žiadosť na
projekt. V prípade podania viacerých žiadostí, agentúra akceptuje len prvú z nich, pričom
rozhoduje čas prijatia žiadosti do informačného systému agentúry.
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