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Cena M. R. Štefánika za najväčší prínos v oblasti bilaterálnej slovensko-francúzskej vedecko-technickej spolupráce 2015
PRIHLÁŠKA
Všeobecné informácie o spoločnom projekte
Názov spoločného projektu v anglickom jazyku:

Odbor výskumu a vývoja:

Začiatok a koniec riešenia projektu:



Zodpovedný riešiteľ Slovenská republika
Zodpovedný riešiteľ Francúzska republika
Meno:


Priezvisko:


Titul:


Telefón:


Fax:


E-mail:


Organizácia a jej adresa:








Zoznam riešiteľského slovenského kolektívu:
Meno, Priezvisko, titul:
Organizácia:
Kontakt:



















Stručná charakteristika spoločného projektu








Prehľad hodnotených výstupov

3.1 Kategória: Pokračovanie spolupráce účasťou v iných projektoch (po ukončení riešenia bilaterálneho projektu)
Účasť v projektoch rámcových programov ES pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity:






Účasť v projektoch výskumu a vývoja európskych iniciatív (napr.: COST, EUREKA, Eurostars, ...) projektoch výskumu a vývoja vecných priorít spoločného programovania EÚ, projektoch výskumu a vývoja spoločných európskych technologických podnikoch (napr.: ENIAC, ...):







Kategória: Pridaná hodnota účasti v centrách MVTS (po ukončení riešenia bilaterálneho projektu)
Účasť vo výskume a vývoji v medzinárodných a európskych centrách výskumu a vývoja:






  
   3.3 Kategória: Posunutie hraníc poznania (po ukončení riešenia bilaterálneho projektu)
Autorstvo alebo spoluautorstvo článku v karentovanom časopise, publikácie a knihy:






Citácie v karentovaných časopisoch:







3.4 Kategória: Príspevok k ekonomickému rastu Slovenska (po ukončení riešenia bilaterálneho projektu)
Autorstvo alebo spoluautorstvo patentu, dizajnu, novej odrody, ochrannej známky, ... atď.:







3.5 Kategória: Výchova odborníkov pre výskum a vývoj
Zainteresovanie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov výskumu a vývoja (do 35 rokov) do spoločného projektu:






 
3.6 Kategória: Iné aplikačné výstupy:







Prosíme uvedené počty v jednotlivých kategóriách konkretizovať priloženým zoznamom/prílohou, t.j. vymenovať aké konkrétne projekty, citácie, patenty, ... atď. 

Podpis a záverečné prehlásenia
Podpis zodpovedného riešiteľa:



Dátum:


Ja, vyššie podpísaný zodpovedný riešiteľ čestne vyhlasujem, že:
	Som oprávnený uchádzať sa o Cenu M. R. Štefánika za najlepší spoločný projekt bilaterálnej slovensko-francúzskej vedecko-technickej spolupráce v zmysle jej štatútu, ktorý upravuje pravidlá pre jej získanie.

Všetky informácie obsiahnuté v prihláške a jej prílohe sú pravdivé.
Prihláška zaslaná v elektronickej podobe je po obsahovej stránke totožná s prihláškou v listinnej podobe.
V prípade zistenia, že údaje uvedené v prihláške a jej prílohe nie sú pravdivé, beriem na vedomie, že prihláška bude vyradená z hodnotiaceho procesu.
Sankciou za nepravdivo uvedené údaje v prihláške a jej prílohe, ktoré by spôsobili zvýhodnenie určitého prihláseného spoločného projektu po ukončení hodnotiaceho procesu, je odobratie Ceny M. R. Štefánika a vrátenie finančnej odmeny a vyradenie z možnosti aplikovať v ďalšej výzve o Cenu M.R. Štefánika.

Zaväzujem sa k náhrade všetkých škôd spôsobených Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a Veľvyslanectvu Francúzskej republiky v SR z dôvodu poskytnutia nepravdivých a nesprávnych údajov a vyhlásení.

