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PRÍLOHA 1 – TECHNICKÉ A FORMÁLNE PODMIENKY 

 
1. Nasledujúce časti žiadosti musia byť doručené v stanovenej lehote do agentúry 

v listinnej forme (originál): 

a) časť žiadosti A4 podpísaná zodpovedným riešiteľom žiadateľskej organizácie; 

b) časť žiadosti E podpísaná štatutárnymi zástupcami žiadateľskej organizácie. 

2. Žiadosť musí byť podaná prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadosti 
a musí obsahovať nasledujúce dokumenty v elektronickej podobe v slovenskom 
aj v anglickom jazyku: 

a) časti žiadosti A až E na predpísanom formulári; 

b) časť žiadosti F na predpísanom formulári v slovenskom, prípadne iba v anglickom 
jazyku podľa záväznej osnovy pre multilaterálnu spoluprácu. 

3. V časti žiadosti C musí byť definovaný objem finančných prostriedkov poskytnutých 
agentúrou v nasledujúcom rozsahu: 

a) maximálne 10 000 EUR na celú dobu riešenia a 5 000 EUR na jeden kalendárny rok 
v prípade 3 zúčastnených krajín; 

b) maximálne 12 500 EUR na celú dobu riešenia a 6 250 EUR na jeden kalendárny rok 
v prípade 4 zúčastnených krajín; 

c) maximálne 15 000 EUR na celú dobu riešenia a 7 500 EUR na jeden kalendárny rok 
v prípade účasti 5 krajín. 

d) maximálne 17 500 EUR na celú dobu riešenia a 8750 EUR na jeden kalendárny rok 
v prípade účasti 6 a viac krajín 

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

5. Časť žiadosti A4 05 musí obsahovať ID výskumníka, t. j. jedinečný identifikátor 
zodpovedného riešiteľa z vedeckej databázy WoS – Web of Science, Scopus  
alebo ORCID. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti v listinnej podobe je originál alebo úradne overená 
kópia zmluvy o budúcej zmluve o vzájomnej spolupráci medzi žiadateľom 
a každou zúčastnenou partnerskou organizáciou v anglickom jazyku, pričom musí 
obsahovať číslo alebo názov projektu, ku ktorému sa viaže. Vzor zmluvy o budúcej zmluve 
o vzájomnej spolupráci medzi žiadateľom a partnerskou organizáciou je prílohou 5 Úplného 
znenia výzvy.  

 
 

 
 
 


