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Pomôcka pri predkladaní žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja
1.

Doručenie žiadosti

Správne:
Nesprávne:
Nasledujúce časti žiadosti musia byť doručené
 zaslanie stanovených formulárov
v stanovenej lehote do agentúry v listinnej forme:
po uplynutí termínu na podávanie
žiadosti (dátum podania na pošte
 časť
žiadosti
VV-A4
podpísaná
najneskôr posledný deň trvania
zodpovedným riešiteľom žiadateľskej
výzvy)
organizácie;
 časť
žiadosti
VV-E
podpísaná
štatutárnymi zástupcami žiadateľskej
organizácie;
 časť
žiadosti
VV-E
podpísaná
štatutárnymi
zástupcami
spoluriešiteľských organizácií.
2.

Predpísané formuláre

Správne:
Nesprávne:
Žiadosť musí byť podaná prostredníctvom
 zámena VV-F formulárov (ZV
elektronického systému na podávanie žiadostí
a AVaV)
a musí obsahovať nasledujúce dokumenty
 použitý vlastný formulár
v elektronickej podobe v požadovanom jazyku:
 použitý
formulár
 časti
žiadosti
VV-A
až
VV-E
z predchádzajúcej výzvy
na predpísanom formulári v slovenskom
a anglickom jazyku;
 časť žiadosti VV-F na predpísaných
formulároch podľa záväznej osnovy pre
základný výskum, resp. aplikovaný
výskum a vývoj v slovenskom, prípadne
iba v anglickom jazyku;
3.

Listinná vs. elektronická verzia žiadosti

Správne:
Časť žiadosti požadovaná v listinnej forme musí
byť identická s časťou žiadosti podanou
prostredníctvom elektronického systému.
4.

Nesprávne:
 chýba časová stopa v listinnej
verzii žiadosti

ID výskumníka

Správne:
Nesprávne:
Časť
žiadosti
VV-A4
musí
obsahovať
 uvedený dátum narodenia
ID výskumníka, t.j.
jedinečný identifikátor
 uvedené meno a priezvisko
z vedeckej databázy WoS – Web of Science,
 a iné
Scopus alebo ORCID.
5.

Zmluva o budúcej zmluve

Správne:
Pri projektoch, v ktorých je uvedené, že riešenie
bude mať priame využitie v praxi je
neoddeliteľnou súčasťou žiadosti v listinnej
forme originál alebo úradne overená kópia
zmluvy o budúcej zmluve o využití výsledkov
riešenia projektu v praxi medzi žiadateľom
a každým odberateľom výsledkov riešenia
projektu uvedeným v žiadosti v časti VV-B 03,
a to v stanovenej forme (Príloha 7 Úplného
znenia výzvy).

Nesprávne:
 nedoručená zmluva o budúcej
zmluve
 zmluva
o
budúcej
zmluve
podpísaná iným ako štatutárnym
zástupcom, prípadne poverenou
osobou

