Dodatok k spoločnej výzve DS 2016

VÝZVA NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ NA RIEŠENIE SPOLOČNÝCH PROJEKTOV

Právny rámec
Na základe Programu na financovanie projektov multilaterálnej vedecko-technickej spolupráce
v dunajskom regióne, podpísaného dňa 14.7.2016 medzi Federálnym ministerstvom vedy,
výskumu a financií Rakúska, Ministerstvom školstva, mládeže a športu Českej republiky,
Ministerstvom školstva, vedy a technologického rozvoja Srbskej republiky a Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Agentúra na podporu výskumu
a vývoja (agentúra) v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR
vyhlasuje
verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov na podporu
výskumu a vývoja (VaV) formou spolupráce medzi organizáciami v Slovenskej
republike a v Rakúsku, Českej republike a Srbskej republike podľa § 12 ods. 2c zákona
č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Právny rámec výzvy na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov na podporu
výskumu a vývoja v roku 2016 vychádza zo 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 znení zákona č.
233/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 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 a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 40/2011, ktorým sa mení a dopĺňa 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 a v znení zákona č. 233/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon č. 172/2005 Z. z. v z. n. p.“).

Ciele výzvy





Prispieť k vedeckému rozvoju vo vyššie uvedených krajinách prostredníctvom
financovania mobility výskumných pracovníkov v rámci spoločných výskumných projektov
Prispieť k rozvoju výskumnej kapacity v danom regióne
Podporiť rozvoj cezhraničnej výskumnej spolupráce
Poskytnúť možnosť mladým vedeckým pracovníkom/čkam z vyššie uvedených krajín
spolupracovať v medzinárodnom prostredí a rozvíjať ich vedeckú kariéru

Oprávnení žiadatelia
Žiadosti môžu podávať právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia zo Slovenskej
republiky bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja, ktoré majú platné
osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa § 26a ods. 11 alebo 12 zákona č.
172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Požiadavky verejnej výzvy
1.

Dátum vyhlásenia výzvy je 15. 07. 2016, dátum uzavretia výzvy je 30. 09. 2016.

2.

Predkladať možno návrhy projektov zo všetkých oblastí VaV s dobou trvania maximálne
24 mesiacov na základe spoločných aktivít VaV.

3.

Predpokladaný začiatok riešenia spoločného projektu je 01. 01. 2017. Najneskorší termín
ukončenia riešenia projektu je 31. 12. 2018.
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4.

Celkový objem finančných prostriedkov určený na celé obdobie riešenia projektov v rámci
tejto výzvy je 200 000 €.

5.

Financovanie mobilít bude poskytnuté podľa schváleného rozpočtu Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom agentúry počas trvania
riešenia spoločného projektu. Pokrytie nákladov slovenských riešiteľov sa uskutoční
podľa schváleného rozpočtu na multilaterálnu medzinárodnú vedecko-technickú
spoluprácu na roky 2017 a 2018.

6.

Celkový objem prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie jedného spoločného
projektu je limitovaný maximálnou sumou 10 000 € na celú dobu riešenia v prípade, že sú
v projekte zúčastnené 3 krajiny a maximálnou sumou 12 500 € na celú dobu riešenia
v prípade, že sú v projekte zúčastnené 4 krajiny.

7.

Partnerské organizácie zo všetkých zúčastnených krajín sú povinné spoločne vypracovať
a podať obsahovo totožné projekty.

Špecifické podmienky verejnej výzvy
1. Zodpovedným riešiteľom na slovenskej strane je výhradne osoba, ktorá je zamestnancom
žiadateľa.
2. 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.
3. Zodpovedný riešiteľ projektu financovaného z prostriedkov agentúry, ktorý získal po
skončení riešenia projektu verejnej výzvy hodnotenie s označením „projekt bol vyriešený
na nedostatočnej úrovni“, nemôže byť zodpovedným riešiteľom v žiadostiach podaných
v rámci verejných výziev agentúry v danom roku a po dobu ďalších 3 kalendárnych rokov
od roku, v ktorom bola príjemcovi podpory a zodpovednému riešiteľovi doručená od
agentúry Záverečná hodnotiaca správa projektu.
4. V prípade, ak Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov bola ukončená zo strany
agentúry odstúpením, výpoveďou alebo Rozhodnutím o zastavení financovania projektu
verejnej výzvy z dôvodov príjemcom zavineného porušenia povinností vyplývajúcich zo
zmluvy, nemôže zodpovedný riešiteľ tohto projektu byť zodpovedným riešiteľom
v žiadostiach podaných v rámci verejných výziev agentúry v danom roku a po dobu
ďalších 3 kalendárnych rokov od roku, v ktorom bola príjemcovi podpory doručená od
agentúry výpoveď, odstúpenie, oznámenie alebo Rozhodnutie o zastavení financovania
projektu.

Predkladanie žiadosti
Lehota na predkladanie žiadosti je od 15. júla 2016 do 30. septembra 2016.
Žiadosti sa predkladajú elektronicky výhradne prostredníctvom elektronického systému na
podávanie žiadostí na riešenie projektov, ktorý je prístupný na internetovej stránke agentúry
www.apvv.sk a v listinnej forme osobne (do podateľne agentúry do 16:00) alebo poštou na
adresu agentúry (Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, P.O.BOX 839 04, 839 04
Bratislava 32).
Elektronický systém na podávanie žiadostí na riešenie projektov sa uzatvorí dňa 30. 09. 2016
o 12:00 hodine. Žiadateľ je povinný jeden podpísaný originál žiadosti v listinnom vyhotovení
(identický s elektronickou verziou odoslanej žiadosti) doručiť agentúre v lehote najneskôr do
30. 09. 2016.
Lehota na predkladanie žiadostí je zachovaná, ak sa žiadosť posledný deň lehoty podá
orgánu, ktorý má povinnosť ju doručiť.
Agentúra nezaručuje úspešné odoslanie elektronických formulárov prostredníctvom
elektronického systému na podávanie žiadostí na riešenie projektov v prípade preťaženia
systému alebo odosielania elektronickej verzie žiadosti v posledných hodinách pred
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uzatvorením systému. Žiadateľ v takomto prípade preberá plnú zodpovednosť za neúspešné
odoslanie elektronickej verzie žiadosti.
Žiadosť predložená agentúre musí byť podpísaná zodpovednými riešiteľmi a štatutárnymi
zástupcami slovenského žiadateľa a všetkých partnerských organizácií. Faxové/oskenované
podpisy zúčastnených partnerských organizácií budú akceptované.
Do hodnotiaceho procesu zaradí agentúra výlučne žiadosti, ktoré súčasne spĺňajú všetky 4
nasledujúce kritériá:
a) Žiadosť sa predkladá v predpísanej forme výhradne prostredníctvom elektronického
systému agentúry na podávanie žiadostí na riešenie projektov v stanovenom termíne.
b) Žiadosť je doručená do agentúry v listinnom vyhovení v stanovenom termíne.
c) Žiadosť musí byť predložená a následne hodnotená súčasne na slovenskej strane a na
strane všetkých zúčastnených partnerov. Na slovenskej strane ju podáva slovenský
zodpovedný riešiteľ do agentúry a zodpovední riešitelia zo zúčastnených partnerských
krajín na svojej strane podľa pokynov organizácií, ktoré vyhlasujú výzvu v daných
krajinách.
d) Žiadosť spĺňa všetky Špecifické podmienky verejnej výzvy.
Na žiadosti, ktoré nesplnia súčasne všetky 4 vyššie uvedené kritériá, agentúra nebude
prihliadať.

Oprávnené náklady na riešenie projektov
Finančné požiadavky sa môžu týkať najmä nákladov na mobilitu osôb, a to:
a)

v prípade, že sa na riešení projektu zúčastňujú 2 partnerské krajiny
 maximálne 10 000 € na celú dobu riešenia projektu
 maximálne 5 000 € na jeden kalendárny rok

b)

v prípade, že sa na riešení projektu zúčastňujú 3 partnerské krajiny
 maximálne 12 500 € na celú dobu riešenia projektu
 maximálne 6 250 € na jeden kalendárny rok

Oprávnené náklady na riešenie projektu pre slovenských riešiteľov sú špecifikované v doplnku
2 (a, b) k tejto výzve.
Zúčastnené partnerské krajiny hradia cestovné náklady, diéty, pobytové náklady a náklady na
zdravotné poistenie svojich riešiteľov pri pobyte v zúčastnených krajinách podľa platnej
legislatívy a podmienok výzvy na ich strane.

Hodnotenie žiadostí
Hodnotenie a výber predložených projektov je realizovaný na národnej úrovni, následne na
medzinárodnej úrovni prostredníctvom medzinárodnej komisie s finálnym potvrdením Radou
pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (Rada MVTS), detailnejšie informácie
o hodnotiacom procese sú v doplnku 4 k tejto výzve.
Na národnej úrovni budú žiadosti hodnotené podľa nasledujúcich kritérií:
 Vedecká hodnota navrhovaného výskumného projektu (0 – 25 bodov)
 Realizovateľnosť spoločného výskumného plánu a adekvátnosť použitých vedeckých
metód (0 – 15 bodov)
 Odborné predpoklady zodpovedného riešiteľa a celého slovenského riešiteľského
kolektívu (0 – 20 bodov)
 Očakávaná pridaná hodnota z multilaterálnej výskumnej spolupráce (0 – 15 bodov)
 Potenciál pre ďalšiu alebo budúcu medzinárodnú spoluprácu (0 – 15 bodov)
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Podpora mladých vedeckých pracovníkov (0 – 5 bodov) a všeobecne vedeckých
pracovníčok (0 – 5 bodov) zapojením do riešenia projektu.

Maximálny počet bodov: 100 bodov.
Minimálna hranica na výber projektu na financovanie na národnej úrovni: 50 bodov.
Podmienky výberu projektov v medzinárodnej komisii:
 projekty nepredložené vo všetkých partnerských krajinách budú vyradené z dôvodu
nesplnenia technických a formálnych podmienok,
 projekty s hodnotením 50 a viac bodov na národnej úrovni budú zahrnuté v spoločnom
zozname projektov na financovanie,
 na finančnú podporu budú navrhnuté projekty, ktorých priemerné hodnotenie od všetkých
zainteresovaných strán prekročí 70 bodov.

Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach
Rozhodnutia podľa § 19 ods. 1 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
agentúra oznámi najneskôr 4 mesiace od najneskoršieho dátumu predloženia žiadostí, a to
zaslaním rozhodnutia žiadateľovi v písomnej forme.
Rozhodnutia podľa § 18 ods. 6 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
agentúra zverejní najneskôr 6 mesiacov od najneskoršieho dátumu predloženia žiadostí, a to
prostredníctvom internetovej stránky agentúry www.apvv.sk a následne zaslaním rozhodnutia
žiadateľovi v písomnej forme. Na internetovej stránke agentúry budú zverejnené informácie
o všetkých hodnotených žiadostiach v rozsahu: číslo žiadosti, názov projektu, žiadateľ,
rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov.
Pre podnikateľské subjekty, ktorým má byť poskytnutá podpora na základe schémy štátnej
pomoci platí, že bude zverejnený len návrh rozhodnutia o žiadostiach prostredníctvom
internetovej stránky agentúry www.apvv.sk. Tieto subjekty budú vyzvané na vyplnenie
formulára, ktorým sa u žiadateľa overuje oprávnenosť poskytnutia štátnej pomoci formou „ad
hoc minimálnej pomoci“ podľa nariadenia Komisie Európskej únie č. 1407/2013 z 18. 12. 2013
o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis
(ďalej len „nariadenie“).
V prípade splnenia podmienok nariadenia bude podpísaná Zmluva o poskytnutí prostriedkov
a Oznámenie o poskytnutí minimálnej pomoci.

Poskytnutie finančných prostriedkov
Finančné prostriedky na riešenie spoločného projektu poskytuje agentúra príjemcovi na
základe písomnej zmluvy o poskytnutí prostriedkov.
Agentúra poskytne žiadateľovi finančné prostriedky na riešenie projektu na účet uvedený
v Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov, a to v lehote najneskôr do 2 mesiacov odo dňa
podpísania zmluvy.

Doplnky
Neoddeliteľnou súčasťou verejnej výzvy sú nasledujúce doplnky:
Doplnok 1: Vzor žiadosti
Doplnok 2a: Metodický pokyn na kalkuláciu nákladov – slovenská verzia
Doplnok 2b: Metodický pokyn na kalkuláciu nákladov – anglická verzia
Doplnok 3a: Technické a formálne podmienky žiadosti – slovenská verzia
Doplnok 3b: Technické a formálne podmienky žiadosti – anglická verzia
Doplnok 4: Postup hodnotenia a hodnotiace kritériá – slovenská verzia
Doplnok 5: Manuál k elektronickému systému predkladania žiadostí na riešenie projektov
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Kontaktné adresy
Slovenská republika
RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD.
vedúca Oddelenia medzinárodnej spolupráce
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, P.O.BOX 839 04
839 04 Bratislava 32
Tel.: +421 2 5720 4502
Fax: +421 2 5720 4599
E-mail: sona.ftacnikova@apvv.sk
http://www.apvv.sk
Rakúsko
OeAD-GmbH (Austrian Agency for international Cooperation in Education and Research)
ICM – Centre for International Cooperation & Mobility
Ms Monika Staltner
Ebendorferstraße 7
A-1010 Vienna
Tel. +43 (0)1/ 53408-445
E-mail: wtz@oead.at,
www.oead.at/wtz
Česká republika
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor strategických programů a projektů
Mr Jakub Čeněk
Karmelitská 529/5
118 12 PRAHA 1
Tel.: + 420 234 811 558
E-mail: jakub.cenek@msmt.cz
http://www.msmt.cz/
Srbská republika
Ministry of Education, Science and Technological Development
Snežana Omić
22-26, Nemanjina St.
11 000 Belgrade
Tel: +381 11 3616 589
E-mail: snezana.omic@mpn.gov.rs
www.mpn.gov.rs
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