Spôsob doručovania
Por. číslo

Názov tlačiva /dokumentu

Elektronicky

Elektronické podaZoznam príloh

Listinne

1. Písomné preukáza-: a) nedostatočnej úrovne rozšírenia informácií o
výsledkoch výskumu a vývoja v oblasti potrebnej pre žiadateľa,

cez UPVS

1. Písomné preukáza-: b) špecifickosť výsledkov výskumu a vývoja potrebných
pre žiadateľa o stimuly,
1. Písomné preukáza-: c) riziko a zložitosť výskumu a vývoja potrebných pre
rozvoj žiadateľa a tým potrebu ďalších finančných prostriedkov okrem
vlastných prostriedkov žiadateľa,
1. Písomné preukáza-: d) počet spolupracujúcich podnikateľov a tým
rozdielne záujmy spolupracujúcich partnerov,
1. Písomné preukáza-: e) zabezpeče- cieľa spoločného záujmu Slovenskej
republiky a Európskej ú-, ako sú rast zamestnanosti, súdržnosť, životné
prostredie,

URL

2. návrh projektu základného výskumu alebo aplikovaného výskumu alebo
eXperimentálneho vývoja podrobne spracovaný na tlačivách osobitne
určených pre jednotlivé typy projektov, ktorými sa žiada o stimuly.

cez agendový IS

X

X
1.

Žiadosť o stimuly pre výskum a vývoj

https://www.skcris.sk/portal/web/
guest/incentives-vav

URL

cez UPVS

Originál

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Overená kópia

Neoverená kópia

X

X

4. stanovy ak ich má,

X

X

5. výpis z registra trestov štatutárnych zástupcov žiadateľa - starší ako tri
mesiace,

X

6. výročné správy alebo individuálne účtovné závierky alebo konsolidované
účtovné závierky, ak je ich podnikateľ povinný zostavovať podľa osobitného
predpisu; ak sa na podnikateľa vzťahuje povinnosť mať individuálne účtovné
závierky overené audítorom prikladá individuálne účtovné závierky overené
audítorom a to za tri posledné po sebe nasledujúce kalendárne alebo
hospodárske roky alebo za posledný kalendárny rok alebo hospodársky rok,
ak podniká kratšie ako tri kalendárne roky alebo hospodárske roky,

X

X

7. doklad vydaný príslušným orgXm, - starším ako tri mesiace, preukazujúci,
že žiadateľ o stimuly - je v čase podania žiadosti v konkurze, likvidácii, v
súdom určenej správe alebo v inom obdobnom konaní a - je daňovým
dlžníkom,

X

X

8. doklad vydaný príslušným orgXm, - starším ako tri mesiace, preukazujúci
splne- povinnosti žiadateľa stimulov, že nemá nedoplatky na odvodoch
poistného na zdravotnom poistení a sociálnom poistení, príspevkoch na
starobnom dôchodkovom sporení,

X

X

11. potvrde- o tom, že žiadateľ o stimuly má vysporiadané finančné vzťahy so
štátnym rozpočtom a ostatnými zdrojmi verejných prostriedkov
kontaktný e-mail

Listinné poda-

Elektronický dokument neoverený (Naskenovaný
dokument alebo inak vytvorený neautorizovaný
elektronický dokument)

3. spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú zmluvu alebo jej úradne overenú
kópiu,

9. záväzné vyhláse-, že najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia
rozhodnutia o schválení stimulov vytvorí nové pracovné miesta pre
zamestnancov výskumu a vývoja a garanciu ich udržania minimálne na
obdobie piatich rokov po skončení dočasného pridelenia
vysokokvalifikovaného zamestnanca,
10. potvrde- o tom, že žiadateľ o stimuly neporušil zákaz nelegálnej práce a
nelegálneho zamestnávania,

cez e-mail

Elektronický dokument
(Elektronický úradný dokument, Dokument
vytvorený zaručenou konverziou)

X

X

X

Spoplatnená služba /Poplatok

Overe- podpisu

Overe- podpisov a odlačkov

Elektronicky

cez UPVS

cez agendový IS

X

X

cez e-mail

X

X

X

X

12. písomné odôvodne-, že ním predložený projekt podľa častí C.1 až C.3
nebude mať vplyv na konkurenčné prostredie.
Osobnosť vedy a techniky - návrhový list
Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky - návrhový list

X

X

X
X

X
X

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov - návrhový list

X

X

Popularizátor vedy - návrhový list

X

X

X
cez UPVS

URL
cez agendový IS

2.

Návrhové listy na ocenenie - Cena za
vedu a techniku

X

cez e-mail

cez e-mail

X
http://www.tyzden
vedy.sk/o-tyzdnivedy-atechniky/podujatiaorganizatorov/cenaza-vedu-atechniku.html?page
_id=1585

cez UPVS

Žiadosť o poskytnutie nenávratnej

cez agendový IS

Vedecko-technický tím roka - návrhový list

Preukázanie splnenia podmienok podľa §8a ods. 5 zákona č. 523/2004 o
rozpočtových pravidlách vo verejnej správe a zmene a doplnení niektorých
zákonov
Doklad osvedčujúci oprávnenie žiadateľa na podnikanie, nie starší ako tri
mesiace
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina

X

X

X

X

X

X

X

cez UPVS

X

Listinne

3.

Žiadosť o poskytnutie nenávratnej
finančnej podpory na projekty výskumu
a vývoja zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky v rámci programu
EUREKA SK

X
URL

Čestné prehlásenie žiadateľa, že ním poskytnuté údaje sú pravdivé a úplné
Prínosy poskytnutého finančného príspevku pre rozvoj žiadateľa a pre
Slovenskú republiku

cez agendový IS

cez e-mail
X
martin.kontrik@minedu.sk

4.

X

X

X

X

X

X

cez agendový IS

cez e-mail
URL
preukázanie cieľov a zámerov vo výskume a vývoji
čestné vyhlásenie o ochote podpísať Dohodu o hosťovaní
preukázanie dostatočných finančných prostriedkov na uzatvorenie Dohody o
hosťovaní

cez UPVS

Žiadosť o vydanie Povolenie prijímať
cudzincov, ktorí nie sú občanmi
členských štátov Európskej únie alebo
iného zmluvného štátu Dohody o
Európskom hospodárskom priestore a
Švajčiarskej konfederácie na
vykonávanie činnností vo výskume a
vývoji

Výpis z registra trestov štatutárnych zástupcov nie starší ako tri mesiace

X

X
X

cez UPVS

X

osvedčenie o spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja podľa § 26a ods.
11 alebo 12 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

X

cez agendový IS

cez agendový IS

cez e-mail

cez e-mail
URL
zriaďovacia, alebo zakladacia listina, stanovy, alebo štatút, alebo
živnostenský list
výročná správa, alebo daňové priznanie( výkaz ziskov a strát), výskumný
zámer
scen ISO osvedčenia

cez UPVS

5.

Žiadosť o vydanie osvedčenia o
spôsobilosti na vykonávanie výskumu a
vývoja

URL

X

cez UPVS

X
X

v editovanej forme

cez agendový IS SK CRIS

cez agendový IS
X
X
X

cez e-mail

cez e-mail

URL
čestné vyhlásenie , že žiadateľ nežiada o dotáciu na rovnaký druh činnosti u
iného poskytovateľa dotácie
čestné vyhlásenie , že žiadateľ nepoberá dotáciu na rovnaký druh činnosti u
iného poskytovateľa dotácie
výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu

cez UPVS

potvrdenie daňového úradu, že žiadateľ nie je za posledné tri fiškálne roky
daňovým dlžníkom

X

Žiadosť o poskytnutie dotácie na
vedecko-technické služby

potvrdenie, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v
konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
potvrdenie, že voči žiadateľovi nie je vedené eXekučné konanie
potvrdenie, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho
zamestnávania
potvrdenie, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poitného na zdravotné
poistenie

cez e-mail

potvrdenie, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poitného na sociálne
poistenie a nedoplattky na starobné dôchodkové sporenie
X

URL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

účtovná uzávierka za predchádzajúci hospodársky rok

X

prínosy poskytnutej dotácie pre rozvoj žiadateľa a pre Slovenskú republiku

X

čestné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním poskytnuté údaje sú úplné

X

potvrdenie o zabezpečení spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa, ak je
spolufinancovanie požadované.

X
X
X

X
X

cez agendový IS

X

X

projekt k žiasoti o poskytnutie dotácie na vedecko-technické služby
kontaktný e-mail

X

X

X

súhlas žiadateľa so zverjneným identifikačných údajov
čestné vyhlásenie, že žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym
rozpočtom

cez UPVS

X

X

doklad za posledné tri fiškálne roky, že žiadateľ nespĺňa kritériá, aby sa stal
predmetom konania vo veci kolektívnej insolventnosti

6.

X

X

čestné vyhlásenie, že žiadateľ sa za posledné tri fiškálne roky neocitol v
likvidácii a nie je v čase podávania žiadosti v konkurze, v súdnom určenej
správe alebo v inom obdobnom konaní

cez agendový IS

X

X
X

zakladateľská zmluva / štatút
čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je subjkektom, ktorý sa za posledné tri
fiškálne roky ocitol v ťažkostiach

URL

X

X
X

cez e-mail

