Podporné listy v rámci výzvy na „Teamingové“ výskumné centrá
Európska komisia má v rámci komunitárneho programu Horizon 2020 vyhlásenú výzvu na
teamingové výskumné centrá. Projekty je potrebné predkladať v termíne do 15. novembra
2016 do 17:00 h. Viac informácií o výzve, ako aj výzvu samotnú môžete nájsť na web
stránke:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widesp
read-04-2017.html
Teaming for Excellence je nový nástroj Európskej komisie, ktorého cieľom je podpora
špičkovej vedy prostredníctvom centier excelentnosti európskeho významu. Snahou je
prepájanie kvalitných európskych univerzít, výskumných organizácií a žiadateľov z nových
členských štátov, Luxemburska, Portugalska a asociovaných krajín. Projekty sú zamerané na
vytváranie špičkových výskumných centier, ktoré budú zamerané na aplikovaný výskum,
vrátane veľkého dôrazu na transfer poznatkov a technológií do praxe
Proces získania podpory na teamingové výskumné centrum z Horizon 2020 je dvojkolový:
1. Predloženie projektov v termíne do 15. novembra 2016. Úspešní uchádzači získajú
v tejto fáze finančné prostriedky vo výške maximálne 400 tis. EUR na prípravu tzv.
biznis plánu teamingového výskumného centra.
Každý subjekt, ktorý chce podať takýto projekt, musí predložiť aj nezáväzný
podporný list (letter of intent), ktorý bude deklarovať ochotu relevantnej štátnej
inštitúcie financovať v prípade úspechu infraštruktúru výskumného teamingového
centra a jeho výskumné aktivity. Pre realizáciu 1 kola, t.j. vypracovanie biznis plánu –
nie je potrebný príspevok z národných zdrojov.
2. Biznis plán musí byť vypracovaný do 12 mesiacov od podpisu zmluvy s Európskou
komisiou. Následne bude tvoriť súčasť projektu v rámci druhej etapy výzvy. Tentokrát
je potrebné predložiť list relevantnej štátnej inštitúcie vyjadrujúci záväzný prísľub
(letter of commitment) financovať úspešné teamingové centrum z národných
zdrojov/európskych štrukturálnych a investičných fondov. Vyžaduje sa minimálne
suma rovnajúca sa príspevku, ktorý získa vybrané teamingové centrum z Horizon
2020 (cca. 10-15 mil. EUR na každé centrum).

Ako získať podporný list od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Podmienky:
1. Predkladaný projekt musí byť v súlade s oblasťami špecializácie RIS3 SK.
2. Musí ísť o jednoznačnú internú prioritu v rámci organizácie žiadateľa.
3. Teaming musí byť reflektovaný v rámci pripravovaných/zamýšľaných projektov
žiadateľa v rámci operačného programu Výskum a inovácie (ďalej len „OP VaI“).
4. Jednoznačne musí byť uvedené miesto realizácie. V prípade, že národné zdroje majú
byť pokryté v rámci dopytovo orientovaných výziev OP VaI zameraných na regióny
mimo Bratislavského kraja (ďalej len „BSK“), nebude možné v BSK nakupovať

výskumnú infraštruktúru, ale len v rámci 15% flexibility využiť možnosť realizovať
výskumné aktivity (t.j. pokrytie personálnych a spotrebných nákladov).
5. V prípade, že inštitúcia žiadateľa pripravuje viacero teamingových výskumných
projektov, tieto je potrebné zoradiť podľa internej priorizácie a komunikovať jednotne
– t.j. nie po jednom projekte, ale všetky súčasne.
Postupnosť krokov:
1. Komunikačným partnerom pre získanie podporného listu je Výskumná agentúra.
Každý žiadateľ preto musí mailovou formou osloviť generálneho riaditeľa Výskumnej
agentúry so žiadosťou o podporný list. E-mail na komunikáciu je:
kancelariagr@vyskumnaagentura.sk. Tento je možné používať aj v prípade
akýchkoľvek otázok týkajúcich sa získania podporného listu.
2. Žiadosť o podporný list musí obsahovať nasledovné (vo formáte *.doc):
a. Predmet mailu, ako aj žiadosti, je potrebné označiť – WIDESPREAD-04-2017
– podporný list,
b. Názov projektu na teamingové výskumné centrum – v slovenskom
a anglickom jazyku,
c. Názov žiadateľa, jeho adresa a štatutár – v slovenskom a anglickom jazyku,
d. Zoznam partnerov teamingového výskumného centra v slovenskom
a anglickom jazyku,
e. Stručná obsahová anotácia zamerania výskumu teamingového centra (cca.
1 A4) – v slovenskom a anglickom jazyku,
f. Popis súladu predkladaného projektu teamingového výskumného centra
s oblasťami výskumnej a súčasne niektorej z hospodárskych/perspektívnych
špecializácií RIS3 (cca. 1 A4) – v slovenskom a anglickom jazyku,
g. Informácia, ako je teamingové výskumné centrum reflektované v zámeroch
žiadateľa týkajúcich sa dopytových projektov/veľkého projektu1 v rámci OP
VaI,
h. Zoznam hlavných miest realizácie aktivít teamingového výskumného centra.
3. Inštitúcia, ktorá pripravuje viacero teamingových projektov, ako žiadateľ, zašle iba
jednu súhrnnú žiadosť o podporné listy, pričom je v nej potrebné uviesť informácie
o každom pripravovanom projekte v štruktúre uvedenej v bode 2 vyššie a jasne
zoradiť projekty podľa internej priorizácie.
4. Žiadosť je potrebné zaslať na e-mail uvedený v bode 1 najneskôr v termíne do
2. novembra 2016. Následne bude žiadateľovi doručený termín, kedy bude potrebné
osobne v priestoroch Výskumnej agentúry prezentovať teamingový projekt.
Poznámka: Žiadosti budú vybavované priebežne – t.j. čím skôr bude Výskumná
agentúra požiadaná o podporný list, tým skôr bude zrealizované aj osobné stretnutie
a rozhodnuté o poskytnutí alebo neposkytnutí podporného listu.
5. Po osobnej prezentácii Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
a Výskumná agentúra obratom posúdi mieru splnenia všetkých podmienok,
ktoré sú uvedené v tomto dokumente a rozhodne o poskytnutí, alebo
neposkytnutí podporného listu v zmysle požiadaviek Európskej komisie.

1

Veľký projekt je relevantný len pre Univerzitu Komenského v Bratislave a Slovenskú technickú univerzitu
v Bratislave – v prípade teamingových výskumných centier s miestom realizácie v Bratislavskom kraji.

