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 Projekty bilaterálnej spolupráce 

PRÍLOHA 3A – TECHNICKÉ A FORMÁLNE PODMIENKY 

 

1. Žiadosť musí byť podaná súčasne na slovenskej (podáva slovenský zodpovedný riešiteľ 
do APVV) aj partnerskej strane (podáva partnerský zodpovedný riešiteľ podľa pokynov 
partnerskej organizácie, ktorá vyhlasuje výzvu v partnerskej krajine). 

 
2. Žiadosť musí byť do agentúry doručená v stanovenom termíne v zmysle znenia výzvy. 
 
3. Žiadosť sa podáva na predpísanom formulári v elektronickej aj listinnej podobe 

v predpísanej forme prostredníctvom elektronického systému APVV na podávanie 
projektov, spôsobom opísaným v dokumente „Manuál k elektronickému systému 
predkladania žiadostí na riešenie projektov“. 

 
4. Elektronická a listinná podoba žiadosti musia byť po obsahovej stránke identické. 
 
5. Žiadateľ nie je oprávnený požadovať finančné prostriedky nad rámec stanovený v znení 

výzvy. 
 
6. Žiadateľ nie je oprávnený stanoviť dobu riešenia projektu v rozpore s dobou riešenia 

stanovenou v znení výzvy. 
 
7. Žiadosť v listinnej podobe musí v príslušných častiach vygenerovaných formulárov 

obsahovať podpisy zodpovedného riešiteľa a štatutárneho zástupcu slovenského žiadateľa 
(E 01 a E 04) a zodpovedného riešiteľa a štatutárneho zástupcu partnerskej organizácie 
(A5 04 a A5 05).  Faxové/oskenované podpisy zahraničného partnera budú akceptované.  
 

8. Ak žiadateľ odoslal do APVV kompletnú žiadosť (elektronickú a listinnú verziu) a následne 
zistil, že žiadosť nebola korektná, vyplní novú žiadosť. Táto nová žiadosť dostane nové 
identifikačné číslo. Žiadateľ (štatutárny zástupca) písomne informuje APVV o podaní 
opravnej žiadosti. 

 
9. Jedna osoba môže byť zodpovedným riešiteľom v danej výzve len v jednej predloženej 

žiadosti. V prípade podania viacerých úplných žiadostí (pričom každá z nich spĺňa 
podmienku identickosti v listinnej aj elektronickej podobe) tým istým zodpovedným 
riešiteľom, agentúra prostredníctvom komisie na prijímanie žiadostí vyradí tieto žiadosti 
pre nesplnenie technických a formálnych podmienok. 

 
10. Zodpovedný riešiteľ, ktorého akýkoľvek projekt financovaný z prostriedkov APVV bol 

riešený na nevyhovujúcej úrovni alebo došlo k zastaveniu financovania a riešenia projektu 
z iných závažných dôvodov, nemôže podať projekt v rámci verejných výziev APVV v roku 
a po dobu ďalších 3 kalendárnych rokov od roku, v ktorom bolo príjemcovi podpory APVV 
doručené Rozhodnutie o skutočnostiach uvedených v tomto odseku. 


