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1. ÚVOD 
 
Jednou z najdôležitejších úloh  vedecko-výskumnej komunity na Slovensku je aktívna účasť 
v 7. rámcovom programe ES pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné aktivity 
(ďalej len „7RP“).   
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „APVV“) s cieľom zvýšiť účasť 
slovenských subjektov v 7RP a  stimulovať naplnenie ambícií slovenských vedcov 

koordinovať a riešiť výskumné projekty 7RP 
 

vyhlasuje 
 

v rámci programu APVV  
Podpora prípravy projektov 7. rámcového programu výskumu a vývoja  

(ďalej len „program  PP7RP“) 
 

výzvu na podávanie žiadostí o registráciu a  refundáciu nákladov na prípravu 
projektov 7. rámcového programu Európskej únie (ďalej len „žiadosť“) - PP7RP 2009. 
 
 
2. PRÁVNY RÁMEC  
 
Výzva je realizovaná na základe zákona 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 a v súlade so zákonom 
233/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej 
podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a 
organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). 
 
 
3. CIELE PROGRAMU APVV A PODMIENKY VÝZIEV 
 
Hlavným cieľom programu APVV je zvýšiť účasť slovenských subjektov v 7RP 
predovšetkým prostredníctvom podpory prípravy projektov výskumu a vývoja  aktívnou 
účasťou slovenských pracovníkov výskumu a vývoja na koordinácii a riešení výskumných 
projektov. 
 
Predmetom podpory je refundovať náklady na  prípravu návrhov výskumných projektov 
7RP, ak žiadateľ je koordinátor projektu alebo člen riešiteľského konzorcia. 
 
Podpora sa týka len výskumných projektov v rámci špecifických programov Spolupráca 
(Cooperation), Myšlienky (Ideas), Ľudia (People) a Kapacity (Capacities) ako sú projekty 
spolupráce (veľké integrované projekty spolupráce - Large Scale Integrating Projects, 
malé/stredné špecificky orientované projekty - Small or Medium Scale Focused Projects), 
siete excelentnosti (Networks of Excellence), výskumné projekty v prospech špecifických 
skupín (Research for the benefit of specific groups (in particular SMEs))  a iné typy 
výskumných projektov  (napr. Marie Curie Initial Training Networks). 
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Predmetom podpory z prostriedkov APVV v rámci programu APVV nie je podpora prípravy 
projektov 7RP, ktoré nemajú charakter výskumu alebo vývoja, napr. koordinačné a podporné 
projekty 7RP typu Coordination and Support Action (CSA). 
 
 
Oprávnení žiadatelia: 
 
Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky a 
fyzické osoby s miestom podnikania v Slovenskej republike, ktoré sú koordinátorom 
výskumného projektu 7RP, t.j. pripravujú a predkladajú projekt 7RP alebo sú členmi 
riešiteľského konzorcia projektu. 
 
O finančnú podporu sa žiadateľ uchádza predložením žiadosti na základe výzvy APVV. 
Výzvu na predkladanie žiadostí vyhlasuje APVV jedenkrát ročne.  APVV vyhodnocuje 
žiadosti podľa potreby.  
 
APVV poskytuje finančné prostriedky na čiastočnú refundáciu nákladov vynaložených na 
prípravu návrhu projektu 7RP (ďalej len „príprava projektu“).  
 
 
Oprávnené náklady (bližšia charakteristika je uvedená v PRÍLOHE B: 
 
• Mzdové náklady  
• Cestovné výdavky 
• Nepriame náklady  

 
 

Podmienky poskytnutia pomoci: 
 
Podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov z APVV je predloženie žiadosti, ktorej  
súčasťou je: 

• potvrdenie z EK o ukončení evaluácie projektu (Evaluation Summary Report), 
v prípade dvojkolového hodnotenia projektov sa predkladá ESR z 2. kola 

• stručné zhrnutie projektu (Project Summary), 
• časti projektu so slovenskou účasťou a výstupy riešenia, za ktoré zodpovedá 

žiadateľ o refundáciu (príslušný Workpackage), 
• požadovaný príspevok slovenskej organizácie od EK (Overall Budget), 
• kópia vyúčtovania pracovnej cesty a správa z pracovnej cesty (v prípade 

refundácie cestovných nákladov) 
• čestné vyhlásenie žiadateľa, že v čase podania žiadosti nie je v konkurze, likvidácii 

alebo v súdom určenej správe a že nemá žiadne záväzky voči štátu, 
• čestné vyhlásenie žiadateľa, že na prípravu projektu nežiadal finančné prostriedky 

z iných zdrojov štátneho rozpočtu. 
 
V prípade potreby si agentúra vyhradzuje právo vyžiadať kópiu celého návrhu projektu. 
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4. TRVANIE VÝZVY 
 
Výzva  na podávanie žiadostí je od 20.03.2009 do 31.12.2009. Žiadosti doručené po 
01.09.2009 budú refundované v roku 2010. 
 
 
5. FINANCOVANIE ŽIADOSTÍ 
 
V roku 2009 agentúra plánuje vyčleniť na refundáciu nákladov na prípravu projektov 7RP 
664 000,- EUR. Agentúra podporí žiadosti podľa svojich finančných možností. Podrobnejšie 
informácie o refundácii nákladov na prípravu projektov sú súčasťou metodického pokynu 
výzvy (PRÍLOHA  A). 
 
 
6.       HODNOTENIE PROJEKTOV 
 
Kritériá pre hodnotenie predkladaných žiadostí sú uvedené v PRÍLOHE B. 
Hodnotenie žiadostí sa vykoná na základe posudkov dvoch nezávislých členov Rady 
programu PP7RP. Na základe návrhu rozhodnutia Rady programu PP7RP o podporení 
žiadosti agentúra vydá rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov. 
 
 
7.       INFORMÁCIE O VÝZVE 
 
Bližšie informácie o podmienkach výzvy sú na internetovej stránke www.apvv.sk. 
 

Kontaktné osoby:  
Mgr. Martina Remková 
Tel.: + 421 2 5720 4563 
e-mail: remkova@apvv.sk 
 
Ing. arch. Jana Tomková 
Tel.: + 421 2 5720 4547 
e-mail: jana.tomkova@apvv.sk 
Vedúca oddelenia rámcových programov EÚ 
 


