AGENTÚRA NA PODPORU VÝSKUMU
A VÝVOJA (APVV)
Názov výzvy:

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých
skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z.z. v znení
neskorších predpisov

Kód výzvy:

VV 2017

Schéma štátnej
pomoci

Schéma podpory výskumu a vývoja, Agentúra na podporu výskumu a vývoja – schéma štátnej
pomoci s označením SA.49175

Typ výzvy:

uzavretá

Termín vyhlásenia:

03.10.2017

Termín uzávierky:

04.12.2017

Trvanie projektu

Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1. júla 2018. Doba
riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 48 mesiacov.

Výška finančných prostriedkov na 1
projekt

Min. nie je stanovená
Max. 250 000 EUR (na celú dobu riešenia s ohľadom na finančnú
náročnosť dosiahnutia vytýčených cieľov projektu)

Objem finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu
Celkový objem finančných prostriedkov určený na celé obdobie riešenia projektov podporených v rámci výzvy bude
33 000 000 EUR.
Finančné prostriedky sa rozdelia podľa požiadaviek v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3
zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a súčasne podľa požiadaviek pre projekty základného výskumu
a projekty aplikovaného výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

Financovanie projektu
Financovanie riešenia projektov je podmienené schválením požadovanej výšky prostriedkov štátneho rozpočtu pre
agentúru v rámci štátneho rozpočtu SR v Národnej rade SR a následne jeho rozpísaním z kapitoly MŠVVaŠ SR pre
agentúru.
Projekty môžu mať charakter základného výskumu, aplikovaného výskumu alebo vývoja tak, ako sú tieto
definované v § 2 ods. 2, 3, 4 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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. Rovnako oddelene sa bude rozhodovať o poskytnutí finančných prostriedkov
v prípade projektov základného výskumu a projektov aplikovaného výskumu a vývoja.

Oprávnenosť žiadateľa / spolupríjemcu
Oprávneným žiadateľom je slovenská právnická osoba alebo slovenská fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má platné
osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa § 26a ods. 11 alebo 12 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
Oprávneným spolupríjemcom je slovenská právnická osoba alebo slovenská fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má platné
osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa § 26a ods. 11 alebo 12 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení
neskorších predpisov a je spoluriešiteľskou organizáciou. Spolupríjemcovi budú príjemcom poukázané finančné
prostriedky zo štátneho rozpočtu na riešenie časti projektu na základe zmluvy o riešení projektu.

Oprávnenosť výdavkov (nákladov) realizácie
V rámci tejto výzvy sa poskytujú finančné prostriedky vo forme bežných výdavkov v zmysle zákona č. 523/2004 Z.
z. Kapitálové prostriedky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku sa v tejto výzve neposkytujú.
Priame náklady na riešenie projektu v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 172/2005 Z. z. sú náklady na uskutočnenie
činností preukázateľne priamo súvisiacich s riešením projektu. Patria sem:
1.

Bežné priame náklady sú náklady na uskutočnenie činností preukázateľne priamo súvisiacich s riešením
projektu.
2. Mzdové náklady a ostatné osobné náklady sú určené výhradne pre členov riešiteľského kolektívu, pričom v
zmysle časti VV-A3 projektu sa členia na:
− vedeckých zamestnancov, t. j. členov riešiteľského kolektívu menovitých,
− technické a administratívne sily, t. j. členov riešiteľského kolektívu (ďalej len „ČRK“) ostatných.
3. Zdravotné a sociálne poistenie (v nadväznosti na položku 02 Mzdové náklady)
4. Cestovné náklady - Predstavujú náklady na tuzemské a zahraničné pracovné cesty preukázateľne priamo
súvisiace s riešením projektu viazané výhradne na menovitých ČRK a ostatných ČRK (napr. stravné, náklady
na ubytovanie a pod.)
Náklady na tuzemské vedecké konferencie pre menovitých ČRK sú podmienené ich osobnou účasťou na
konferencii.
Náklady na zahraničné vedecké konferencie pre menovitých ČRK sú podmienené ich osobnou účasťou na
konferencii vrátane prezentácie príspevku.
5. Materiál - priamo súvisiaci so splnením stanovených výskumných cieľov projektu. Ide najmä o náklady na
prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, techniku a náradie; špeciálne stroje, prístroje, zariadenia,
techniku a náradie; výpočtovú techniku; nákup softvéru a licencie; všeobecný materiál; špeciálny materiál;
nákup kníh a časopisov, a pod.
6. Odpisy - výška plánovaných odpisov sa stanovuje úmerne k dobe využívania prístrojového vybavenia na účely
projektu podľa mesiacov.
7. Služby – napr. náklady na zapožičanie a opravy prístrojového vybavenia využívaného na riešenie projektu;
náklady na predplatné časopisov, licencie, prenájom fliaš, prenájom zariadení, a pod., ktorých obdobie
plnenia sa vzťahuje výhradne k danému rozpočtovému roku; náklady súvisiace s prípravou knižnej publikácie,
monografie a pod. za účelom ich vydania a tlače v počte maximálne 101 kusov, pričom nesmú byť využívané
na komerčné účely; a pod.
8. Energie, vodné, stočné, komunikácie - ktoré je možné kvantifikovať (napríklad meraním, resp. na základe
prístrojovej dokumentácie).
Náklady na komunikácie predstavujú predpokladané poštovné a komunikačné služby priamo súvisiace s
výskumnými činnosťami riešeného projektu, čo musí vyplývať zo zdôvodnenia.
9. Bežné nepriame náklady - nesmú prekročiť 20 % z celkových nákladov na riešenie projektu poskytnutých od
agentúry v jednotlivých rozpočtových rokoch.
10. Bežné náklady spolu – sú súčtom priamych a nepriamych bežných nákladov projektu
Nepriame náklady na riešenie projektu v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 172/2005 Z. z. sú náklady na úhradu
činností súvisiacich s riešením projektu, ktoré nie je možné priamo priradiť k činnostiam projektu.
V rámci položky Nepriame náklady sa uplatňujú mzdové náklady a ostatné osobné náklady obslužných zamestnancov
(nie členov riešiteľského kolektívu) vrátane nákladov na povinné zdravotné a sociálne poistenie (napr. pre ekonomický
manažment projektu, účtovnícke práce).
Náklady spoluriešiteľských organizácií (neskôr spolupríjemcov) na riešenie časti projektu VaV sa nepovažujú za náklady
na služby priamo súvisiace s riešením projektu poskytované fyzickými osobami na základe dohody o vykonaní práce,
fyzickými osobami – podnikateľmi a právnickými osobami v zmysle § 17, ods. 3 písm. d) zákona č. 172/2005 Z. z. V
prípade poskytnutia finančných prostriedkov z agentúry žiadateľovi, môže žiadateľ (neskôr príjemca) poskytnúť časť

finančných prostriedkov na riešenie projektu spolupríjemcom podieľajúcim sa na riešení projektu, a to len na základe
osobitnej (kooperačnej) zmluvy o riešení projektu a v súlade so schváleným rozpočtom projektu.
Rozpis predpokladaných nákladov uplatňovaných z agentúry, ktorý sa chápe ako rámcový, je potrebné vypracovať
tak, aby zo zdôvodnenia vyplýval ich priamy súvis s výskumnými činnosťami riešeného projektu.

Neoprávnené náklady
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−

Za neoprávnené náklady sa považujú všetky náklady odporujúce príslušným ustanoveniam zákona č. 172/2005 Z.
z., najmä však:
náklady na daň z pridanej hodnoty u platcov DPH;
rôzne členské poplatky v domácich a zahraničných organizáciách (poplatok je možné uznať iba v prípade, ak je
spojený s možnosťou vstupu do knižníc, prípadne so zľavou na nákup odbornej literatúry a časopisov potrebných
na riešenie projektu);
poplatky za bežné školenia, kurzy a semináre (napr. jazykové, štatistické, počítačové kurzy, kurzy osobného
rozvoja,);
náklady na popularizačné aktivity a na aktivity, ktoré nesúvisia s výskumnými činnosťami projektu;
náklady na tlač monografií, knižných publikácií, učebníc, skrípt a pod. slúžiace na komerčné účely;
vydávanie odborných časopisov;
náklady spadajúce do obdobia pred začatím a/alebo po ukončení riešenia projektu;
poistenie vozidiel a iného majetku;
diaľničné nálepky/poplatky pre bežné využívanie organizáciou;
poplatky za akreditáciu, koncesionárske poplatky;
poplatky za odvoz a likvidáciu odpadu (okrem špeciálneho v súvislosti s riešeným projektom);
náklady na propagáciu, marketing, reklamu, predaj a distribúciu výrobkov a pod.;
úroky z dlhov a ďalšie finančné záväzky nesúvisiace s riešením projektu; − náklady na obstaranie a/alebo
rekonštrukciu priestorov;
náklady na obstaranie a/alebo obnovu kancelárskeho nábytku;
náklady na realizáciu verejného obstarávania;
náklady na opravu, údržbu a odpisy osobných motorových vozidiel bežne využívaných organizáciou;
odvody do sociálneho fondu;
odvody nad rámec povinného zákonného poistenia (sociálneho, zdravotného);
− bankové poplatky iné ako týkajúce sa správy účtu, na ktorý boli poskytnuté finančné prostriedky z agentúry v
zmysle zmluvných podmienok a bližšie nešpecifikované bankové poplatky nesúvisiace so splnením stanovených
cieľov projektu VaV.

Podstatné podmienky poskytnutia príspevku
Spôsob podania ŽoNFP
Žiadateľ predkladá žiadosť elektronicky, prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí na riešenie
projektov cez stránku www.apvv.sk.
V listinnej podobe sa podáva len jedna strana vygenerovaná systémom a podpísaná štatutárnym zástupcom
žiadateľa. Elektronický systém na podávanie žiadostí na riešenie projektov sa uzatvorí dňa 4. decembra 2017 o 12.00
hodine.
Žiadateľ je povinný agentúre písomne zaslať štatutárnymi zástupcami podpísanú časť žiadosti VV-E- čestné vyhlásenie
štatutárneho zástupcu žiadateľskej / spoluriešiteľskej organizácie v lehote najneskôr do 4 decembra 2017. Lehota na
predkladanie žiadostí je zachovaná, ak sa žiadosť posledný deň lehoty podá orgánu, ktorý má povinnosť ju
doručiť.
Pri projektoch, v ktorých je uvedené, že riešenie bude mať priame využitie v praxi je neoddeliteľnou súčasťou
žiadosti v listinnej podobe originál alebo úradne overená kópia zmluvy o budúcej zmluve o využití výsledkov
riešenia projektu v praxi medzi žiadateľom a odberateľom výsledkov riešenia projektu uvedeným v Žiadosti v časti
VV-B 03.
Žiadosť musí obsahovať nasledujúce dokumenty v elektronickej podobe v slovenskom a v anglickom jazyku:
a) Žiadosť - časť VV-A – VV-E na predpísanom formulári
b) Žiadosť - časť VV-F – Vecný zámer projektu na predpísaných formulároch podľa záväznej osnovy pre základný,
resp. aplikovaný výskum a vývoj

Špecifické podmienky výzvy
•

Celkový objem finančných prostriedkov určený na celé obdobie riešenia projektov podporených v tejto výzve bude
33 mil. EUR. Finančné prostriedky sa rozdelia podľa požiadaviek v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky
podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a súčasne podľa požiadaviek pre projekty
základného výskumu a projekty aplikovaného výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

•

Financovanie riešenia projektov je podmienené schválením požadovanej výšky prostriedkov štátneho rozpočtu pre
agentúru v rámci štátneho rozpočtu SR v Národnej rade SR a následne jeho rozpísaním z kapitoly MŠVVaŠ SR pre
agentúru

•

Maximálna suma pre 1 projekt nesmie presiahnuť 250 000 EUR na celú dobu riešenia s ohľadom na finančnú
náročnosť dosiahnutia vytýčených cieľov projektu.

•

Jedna fyzická osoba môže byť zodpovedným riešiteľom vo VV2017 len v jednej predloženej žiadosti (v prípade
nesplnenia tejto podmienky agentúra vyradí všetky žiadosti predkladané jednou FO)

•

Jedna fyzická osoba môže byť zodpovedným riešiteľom v rámci grantovej schémy všeobecných výziev agentúry
len v jednom financovanom projekte súčasne.

•

Riešiteľská kapacita žiadneho riešiteľa nesmie v súčte prekročiť 2 000 hodín za rok na riešenie projektov v
rovnakom čase bez ohľadu na zdroj podpory, resp. poskytovateľa finančných prostriedkov.

•

Dodržanie limitu na plánovanú minimálnu ročnú riešiteľskú kapacitu 300 hodín pre člena riešiteľského kolektívu a
500 hodín pre zodpovedného riešiteľa (V prípade, že sa projekt realizuje len počas časti kalendárneho roka, limit
na plánovanú minimálnu ročnú riešiteľskú kapacitu sa stanovuje úmerne k počtu mesiacov realizácie projektu v
danom kalendárnom roku.

•

Nemožno žiadať kapitálové prostriedky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku.

•

Nepriame náklady spojené s riešením projektu hradené z prostriedkov agentúry nesmú prekročiť 20 % z
celkových nákladov na riešenie projektu poskytnutých agentúrou v jednotlivých rozpočtových rokoch.

•

Nepodnikateľské subjekty – možnosť poskytnutia finančných prostriedkov do výšky 100 % nákladov

•

Podnikateľské subjekty – poskytnutie finančnej podpory v súlade so Schémou podpory výskumu a vývoja Agentúrou
na podporu výskumu a vývoja – schémou štátnej pomoci s označením SA.49175.

•

Žiadateľ – nepodnikateľský subjekt – nesmie poskytnúť žiadnu nepriamu štátnu pomoc.

•

Zodpovedný riešiteľ projektu financovaného z prostriedkov agentúry, ktorý získal po skončení riešenia projektu
všeobecnej výzvy hodnotenie s označením „projekt bol vyriešený na nedostatočnej úrovni“, nemôže byť
zodpovedným riešiteľom v žiadostiach podaných v rámci všeobecných 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.

•

V prípade, ak Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov bola ukončená zo strany APVV odstúpením, výpoveďou,
alebo Rozhodnutím o zastavení financovania projektu všeobecnej výzvy z dôvodov príjemcom zavineného
porušenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy, nemôže zodpovedný riešiteľ tohto projektu byť zodpovedným
riešiteľom v žiadostiach podaných v rámci verejných všeobecných výziev agentúry v danom roku a po dobu ďalších
3 kalendárnych rokov od roku, v ktorom bola príjemcovi podpory doručená od agentúry výpoveď, odstúpenie alebo
Rozhodnutie o zastavení financovania projektu.

