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 Riadiaci orgán pre 
operačný program Výskum a Vývoj
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Čestné vyhlásenie ŽIADATEĽA
 o splnení kritérií pre Výskumnú organizáciu


Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu V prípade viacerých štatutárov, ktorí konajú v mene organizácie spoločne, je možné tabuľku s údajmi o štatutároch a podpismi prispôsobiť počtu štatutárov. 

Organizácia

Dátum 


Ja, dolu podpísaný, štatutárny zástupca organizácie žiadajúcej o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) pre projekt s názvom (......), spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, týmto vyhlasujem, že organizácia SPĹŇA podmienky definície výskumnej organizácie podľa čl. 30, oddielu 7 Nariadenia komisie (ES) č. 800/2008 Nariadenie komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)..

Výskumná organizácia, v zmysle podmienok výzvy, spĺňa súčasne všetky nasledujúce kritériá: 

1. kritérium
žiadateľ je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v zmysle § 26a 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, § 84 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo podľa zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona č. 40/2011 Z. z.; 



2. kritérium
za posledných 10 rokov sa žiadateľ preukázateľne zúčastnil riešenia minimálne v 3 projektoch realizovaných vo vedecko-výskumnej oblasti (projekt sa začal realizovať a bol ukončený v období rokov 2003-2012); 


Uveďte účasť vašej organizácie na riešení minimálne 3 projektov (max. 15 projektov) za obdobie posledných 10 rokov realizovaných vo vedecko-výskumnej oblasti (projekt sa začal realizovať a bol ukončený v období rokov 2003-2012). Do časti „Názov projektu“ je potrebné uviesť názov projektu, názov programu/zdroja financovania a v prípade relevantnosti akronym projektu. Vyplňte  nižšie uvedenú  tabuľku: 

Popis projektov uveďte podrobnejšie v Opise projektu v časti  –  C5, C7.
Uveďte zoznam projektov výskumu alebo vývoja (napr. APVV/APVT, štátne programy výskumu a vývoja, VEGA, súkromné zdroje, medzinárodné fondy a pod...), ktoré realizovala organizácia žiadateľa za posledných 10 rokov (max. 15 projektov)
Názov projektu
Stručný popis projektu
(max. 250 znakov)
Obdobie realizovania projektu (MM/RR)
Suma v členení celkový rozpočet projektu/získané zdroje žiadateľa/vlastné zdroje žiadateľa v EUR
1. 



2. 



3. 








	
3. kritérium
za posledných 10 rokov sa žiadateľ zúčastňuje na riešení minimálne 5 projektov rámcových programov EÚ základného alebo aplikovaného výskumu, resp. budovania infraštruktúry výskumu a vývoja (projekty, ktoré sa začali realizovať v období rokov 2003-2012) realizovaných vo vedecko-výskumnej oblasti. 


Uveďte účasť vašej organizácie na riešení minimálne 5 projektov (max. 10 projektov) rámcových programov EÚ základného alebo aplikovaného výskumu, resp. projektov budovania infraštruktúry výskumu a vývoja za obdobie 2003-2012 (môžu byť uvádzané projekty, ktoré sa len začali realizovať v období 2003-2012, ale aj projekty, ktoré už boli  ukončené v tomto období). Do časti „Názov projektu“ je potrebné uviesť názov projektu, názov programu/zdroja financovania a akronym projektu. V prípade uvedenia projektov zameraných na budovanie infraštruktúry výskumu a vývoja, je zároveň potrebné doložiť k tejto prílohe  kópiu relevantného dokladu o ich realizácii (napr. oznámenie o schválení projektu a pod.).

Vyplňte nižšie uvedenú tabuľku:

Popis projektov uveďte podrobnejšie v Opise projektu v časti – C7.
Uveďte, do akých projektov rámcového programu Európskej únie a/alebo projektov budovania infraštruktúry sa zapojila organizácia žiadateľa (max. 10 projektov)
Názov projektu
Stručný opis projektu (vrátane mena a pozície osoby hlavného odborného garanta za žiadateľa predkladajúceho túto prílohu k žiadosti o NFP v slovenského účastníka v projekte)
(max. 350 znakov)
Obdobie realizovania projektu (MM/RR)
Suma v členení celkový rozpočet projektu/získané zdroje žiadateľa/vlastné zdroje žiadateľa v EUR
1. 



2. 



3. 



4. 



5. 








            
Týmto vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé.

                            


Podpis


	

V prípade, že údaje uvedené v predmetnom čestnom vyhlásení nebudú pravdivé počas celej doby trvania realizácie projektu, zmluva o poskytnutí NFP nebude podpísaná alebo RO môže odstúpiť od zmluvy bezprostredne po tom, ako bude táto skutočnosť zistená.























Dátum podpisu nesmie byť starší ako 3 mesiace  ku dňu podania žiadosti o NFP v tvare dd.mm.rrrr.
Dokument musí byť kompletne vyplnený elektronicky a doručený v tlačenej forme (meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu, organizácia, dátum), vrátane označenia áno/nie.

