Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu medzinárodnej spolupráce na riešenie
spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.
(EUR)
Evidenčné číslo projektu
(vyplní vykonávateľ Schémy)
Názov projektu

Dátum doručenia žiadosti

Žiadateľ
Telefón
Fax
e-mail
Adresa sídla žiadateľa
Právna forma žiadateľa
IČO
ID
Číslo registrácie IČ DPH
Štatutárny orgán žiadateľa
Kontaktná osoba
Bankové spojenie
(číslo osobitného účtu – IBAN, SWIFT
banka,)
Celkové náklady na projekt
Spolufinancovanie – vlastné zdroje žiadateľa
Suma požadovanej dotácie

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné.
V ......................................... dňa .........................................................................................

Odtlačok pečiatky žiadateľa

Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

Názov projektu: (max. 160 znakov)
Akronym projektu: (max. 10 znakov – veľké písmena)
Žiadateľ :
-

Adresa: (ulica, číslo, PSČ, miesto)

-

Štatutárny orgán: (meno a priezvisko, funkcia, tel., fax, e-mail))

-

Vedúci projektu: (meno a priezvisko, funkcia, tel., fax, e-mail)

-

Kontaktná osoba: (meno a priezvisko, funkcia, tel., fax, e-mail)

Začiatok riešenia projektu: (mesiac, rok)
Koniec riešenia projektu: (mesiac, rok)
Celkové náklady na projekt (EUR):
Suma požadovanej dotácie (EUR):
Spolufinancovanie - vlastné zdroje žiadateľa (EUR):

Popis projektu

(v slovenskom a anglickom jazyku, max. 1 až 2 str. A4 na každý bod)

1.

Súčasný stav poznania v riešenej oblasti

2.

Ciele projektu

Hlavné a čiastkové ciele projektu a jasná formulácia, čo sa má riešením projektu dosiahnuť.
3.

Zdôvodnenie významu a nevyhnutnosti medzinárodnej spolupráce

4.

Informácie o partnerskej zahraničnej organizácii, najmä:









názov partnerskej organizácie,
adresa partnerskej organizácie,
zoznam členov riešiteľského kolektívu partnerskej organizácie,
meno, priezvisko zodpovedného riešiteľa partnerskej organizácie,
meno, priezvisko štatutárneho zástupcu partnerskej organizácie,
popis činnosti partnerskej organizácie,
spolupráca v minulosti.

5. Popis riešenia projektu
Rámcový popis postupu riešenia projektu a špecifikácia predpokladaných aktivít a postupov,
zameranie a základná štruktúra celého projektu s vymedzením prípadných rizík ohrozujúcich
projekt (interné/externé).

6.

Očakávané výsledky.

Očakávané merateľné a hodnotiteľné výsledky (napr. patent, úžitkový vzor, priemyselný vzor,
overená technológia, prototyp, funkčná vzorka, odroda, plemeno a pod.)
7.

Využitie výsledkov riešenia projektu.

7.1. Popis využiteľnosti výsledkov dosiahnutých riešením spoločného projektu, konkurencie
na trhu, veľkosti trhu na ktorom sa majú výsledky riešenia projektu uplatniť, pozície
žiadateľa na tomto trhu.
7.2. Informácia o vplyve výsledkov projektu na zamestnanosť po jeho realizácii.
7.3. Očakávané prínosy riešenia (ekonomické, environmentálne, transfer technológií,
zlepšenie pracovných a životných podmienok, možnosti vzdelávania a zvyšovania
kvalifikácie, a pod.) pre seba a pre Slovenskú republiku.
7.4. Vplyv na konkurenčnú pozíciu žiadateľa po realizácii projektu.

8.

Časový harmonogram riešenia (etapy)

9.

Podrobný rozpočet projektu

Štruktúrovaný rozpočet, členený na jednotlivé nákladové položky, v súlade s bodom „H)
Oprávnené náklady“ schémy štátnej pomoci.
10. Harmonogram financovania projektu
(EUR)
Rok

201...

201...

201...

Celkové náklady projektu:
Vlastné zdroje:
Štátna dotácia:
11. Realizačný tím
11.1. Zloženie slovenského realizačného tímu projektu z hľadiska jeho odborných
a administratívnych kapacít vrátane špecifikácie pracovných náplní, prípadne ďalšie

skutočnosti, ktoré dávajú predpoklady pre úspešnú realizáciu projektu, zoznam
slovenských spolupracujúcich organizácií a k ním prislúchajúcich členov riešiteľského
kolektívu.
11.2. Stručná charakteristika doterajšej činnosti vedúceho projektu (zodpovedného riešiteľa)
so stručnou anotáciou výskumných a odborných prác dokumentujúcich jeho odbornú
spôsobilosť, prípadne ďalšie doklady podporujúce jeho odbornú spôsobilosť (napr.
patenty, pedagogická prax a pod.).
12. Stručná charakteristika doterajšej činnosti žiadateľa
a) zameranie (špecializácia) a stručný popis činnosti,
b) doteraz realizované projekty VaV (aj medzinárodné), termín realizácie, zdroje ich
financovania (prostriedky zo štátneho rozpočtu, vlastné finančné prostriedky),
c) výsledky realizovaných projektov VaV za posledných 5 rokov, ich stručná
charakteristika a uplatnenie v praxi.
13. Vyhlásenie žiadateľa
Štatutárny orgán žiadateľa potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti a v jej
prílohách sú pravdivé. Štatutárny orgán vyhlasuje, že žiadosť a projekt schválil a odsúhlasil.
V ......................................, dňa ...................

Odtlačok pečiatky žiadateľa

