Všeobecná výzva na podávanie projektov výskumu a vývoja v r. 2006
ÚPLNÉ ZNENIE VÝZVY

1.

(informácie o výzve)

ÚVOD

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „agentúra“) vyhlasuje každoročne
všeobecnú výzvu na podávanie projektov výskumu a vývoja s cieľom zvyšovať kvalitu
základného výskumu a posilniť konkurencieschopnosť Slovenska prostredníctvom výstupov
aplikovaného výskumu a vývoja. Všeobecné výzvy nemajú žiadne obmedzenia týkajúce sa
vecného zamerania projektov. Ich zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja určuje
žiadateľ. Základnou snahou agentúry je zvýšiť kvalitu výskumu prostredníctvom súťaže
všetkých žiadateľov v konkurenčnom prostredí.
Agentúra, v snahe naplniť tento cieľ, vyhlasuje aj v roku 2006 verejnú výzvu na predkladanie
žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja (ďalej len „žiadosť“).
2.

PRÁVNY RÁMEC

Právny rámec výzvy na podávanie projektov výskumu a vývoja v roku 2006 tvorí zákon 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“), zákona č. 203/2004 Z.z. o štátnej pomoci a z
Nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999.
3.

TEMATICKÉ PRIORITY V RÁMCI CIEĽOV PROGRAMU

Projekty podávané v tejto výzve nie sú limitované žiadnymi obmedzeniami ich vecného
zamerania. Žiadateľ/zodpovedný riešiteľ bude v predloženom projekte sám indikovať vednú
oblasť a tým aj rozhodne, ktorá rada agentúry bude hodnotiť kvalitu projektu. Agentúra
podporí podľa svojich finančných možností najlepšie návrhy projektov výskumu a vývoja zo
všetkých odborov vedy a techniky. Priemerná výška finančnej podpory, ktorú agentúra
pridelila bežiacim projektom, predstavuje 5 860 tisíc Sk. Žiadosti môžu predkladať právnické
osoby so sídlom v SR a fyzické osoby s miestom podnikania na území SR bez obmedzenia
príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja.
4.

ŠPECIFICKÉ PODMIENKY VÝZVY
•

Projekty môžu mať charakter základného výskumu, aplikovaného výskumu alebo
vývoja, tak ako sú tieto definované v §2 ods. 1, 2, 3, 4 zákona č. 172/2005 Z. z.
Charakter výskumu riešenia projektu definuje žiadateľ jednoznačne v žiadosti. Návrh
projektu nemôže mať zmiešaný charakter. Pri hodnotení budú použité odlišné kritériá
hodnotenia pre projekty základného výskumu a pre projekty aplikovaného výskumu
a vývoja.

•

Jedna osoba môže ako zodpovedný riešiteľ v danej výzve podať len jednu žiadosť.
V prípade podania viacerých žiadostí, agentúra akceptuje len prvú z nich, pričom
rozhoduje čas prijatia žiadosti do informačného systému agentúry. Riešiteľská

1

Všeobecná výzva na podávanie projektov výskumu a vývoja v r. 2006
ÚPLNÉ ZNENIE VÝZVY

(informácie o výzve)

kapacita žiadneho riešiteľa nesmie v súčte prekročiť 2000 hodín za rok pre všetky
projekty podporované APVV.
•

Celkový objem finančných prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie jedného
projektu je limitovaný maximálnou sumou 12 mil. Sk na celú dobu riešenia. Finančné
prostriedky budú pridelené s ohľadom na ich primeranosť celkovej kapacite
riešiteľského kolektívu a s ohľadom na finančnú náročnosť vytýčených cieľov.

•

Agentúra v tejto výzve poskytuje aj kapitálové prostriedky na obstarávanie hmotného
a nehmotného majetku, ktorý priamo súvisí s riešením projektu. Objem kapitálových
prostriedkov nesmie prekročiť 30% z celkových finančných nákladov poskytnutých
agentúrou na riešenie projektu. Agentúra odporúča plánovať kapitálové výdavky na
prvú polovicu riešenia projektu. V neskoršom období len v špeciálnych a dobre
odôvodnených prípadoch.

•

Navrhované nepriame náklady spojené s riešením projektu od agentúry nesmú
prekročiť 20% z bežných výdavkov požadovaných na riešenie projektu od agentúry.

•

Podľa zákona môže agentúra poskytnúť finančnú podporu pre základný, aplikovaný
výskum a vývoj pre nepodnikateľské subjekty až do výšky 100 % nákladov. Pri
poskytovaní finančnej podpory podnikateľským subjektom APVV sa riadi zákonom
č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov. Maximálna intenzita
štátnej pomoci môže podľa uvedeného zákona dosiahnuť
 v prípade základného výskumu až do výšky 100% celkových nákladov
 v prípade aplikovaného výskumu do výšky 50% celkových nákladov.
 v prípade vývoja do výšky 25% celkových nákladov.
V odôvodnených prípadoch sa intenzita pomoci pre aplikovaný výskum a vývoj môže
zvýšiť (pre malé a stredné podniky vo vybraných regiónoch).
V prípade, že projekt rieši podnikateľský subjekt ako príjemca pomoci (žiadateľ)
v spolupráci s neziskovými výskumnými organizáciami (spoluriešiteľské organizácie),
je potrebné dodržať maximálnu intenzitu pomoci vzhľadom na celkové náklady
projektu, nielen na časť nákladov podnikateľa.

•

Pri projektoch aplikovaného výskumu a vývoja je nevyhnutné, aby bol zadefinovaný
prijímateľ (odberateľ, realizátor) výstupov projektu a zároveň je potrebné
charakterizovať jeho schopnosť absorbovať výstupy výskumu a vývoja.

•

Projekty musia spĺňať ustanovenie o biomedicínskom výskume vyplývajúce z § 5, §
26 Zákona 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti. V prípade klinického skúšania
liekov je potrebné dodržiavať aj ustanovenia §15 Zákona 140/1998 Z.z. o liekoch a
zdravotníckych pomôckach v znení neskorších noviel. V relevantných prípadoch je
potrebné doložiť vyjadrenie etickej komisie.

•

Agentúra vyžaduje, aby riešiteľ vytvoril najneskôr do 5 mesiacov od začiatku
realizácie projektu špeciálnu webovskú stránku s informáciami o projekte, ktorá bude
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aktualizovaná počas celej doby riešenia projektu. Informácie umiestnené na stránke by
mali byť pochopiteľné pre širokú verejnosť.
5.

TRVANIE VÝZVY, PODANIE ŽIADOSTI A DOBA RIEŠENIA PROJEKTOV

Dátum vyhlásenia výzvy je 23. 5. 2006, dátum ukončenia výzvy je 24. 7. 2006. Po tomto
termíne bude výzva uzatvorená.
Žiadosti je potrebné predložiť v elektronickej forme prostredníctvom on-line informačného
systému agentúry. On-line systém sa uzatvorí dňa 24. 7. 2006 o 12:00 hodine. Jeden
podpísaný originál v písomnom vyhotovení doručí žiadateľ do stanoveného termínu (24. 7.
2006 do 12:00 h) do agentúry alebo odošle poštou s dátumom odoslania najneskôr 24. 7.
2006 na adresu agentúry (Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, 811 07
Bratislava). Podrobné metodické pokyny k vypĺňaniu žiadostí sú PRÍLOHOU A k výzve.
Agentúra zverejní rozhodnutia o schválení podpory projektov najneskôr do 24. 1. 2007
prostredníctvom internetovej stránky agentúry (www.apvv.sk). Obdobie riešenia projektov
bude najskôr od 1. 2. 2007, najneskôr do 31. 12. 2009 (maximálne 35 mesiacov).
6.

FINANCOVANIE PROJEKTOV

Na celé obdobie riešenia projektov podaných v tejto výzve vyčlení agentúra 800 mil. Sk.
Realizácia tohto zámeru závisí od rozpočtu prideleného NR SR agentúre v rozpočtových
obdobiach vzťahujúcich sa k dobe riešenia projektov.
Podrobnejšie informácie o financovaní projektov a usmernenie k návrhu rozpočtu sú súčasťou
metodických pokynov (PRÍLOHA A).
7.

HODNOTENIE PROJEKTOV

Kritériá pre hodnotenie predkladaných projektov sú odlišné pre projekty základného výskumu
a pre projekty aplikovaného výskumu a vývoja. Kritériá pre hodnotenie projektov základného
výskumu sú uvedené v PRÍLOHE B, v časti B1, kritériá pre hodnotenia aplikovaného
výskumu a vývoja sú uvedené v v PRÍLOHE B, v časti B2. Charakter výskumu definuje
žiadateľ jednoznačne v žiadosti, projekty nemôžu mať zmiešaný charakter.
Hodnotenie projektov sa vykoná na základe posudkov minimálne troch nezávislých
hodnotiteľov, z ktorých aspoň jeden bude zahraničný. V oblastiach kde sú zriadené pracovné
skupiny (prírodné a technické vedy) pripravia tieto na základe hodnotenia nezávislých
hodnotiteľov odporúčania pre príslušnú radu agentúry.
Konečné rozhodnutie a výber projektov uskutoční príslušná odborová rada agentúry, podľa
zaradenia projektu do skupiny odborov vedy a techniky (prírodné vedy, technické vedy,
lekárske vedy, pôdohospodárske vedy, sociálne vedy a humanitné vedy).
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INFORMÁCIE O VÝZVE

Bližšie informácie o podmienkach výzvy
www.apvv.sk.
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sú k dispozícii na internetovej stránke

