Bratislava 24. marec 2011
Číslo: 2011-4824/10819:1-30

OZNÁMENIE
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o predkladaní žiadostí o poskytnutie
DOTÁCIE NA VEDECKO-TECHNICKÉ SLUŽBY
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s § 8a ods. 8 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 (ďalej len „zákon“)oznamuje o možnosti požiadať o poskytnutie dotácie
z prostriedkov štátneho rozpočtu na podporu aktivít v oblasti vedecko-technických služieb
v súlade s nasledujúcou špecifikáciou:
a) druh činnosti podľa § 8 ods. 2 zákona, na ktorý bude dotácia poskytnutá: činnosti
podľa § 8 ods. 2 písm. a), b), j) a k) zákona,
b) základný cieľ poskytnutia dotácie: Zabezpečenie prevádzky a činnosti slovenskej
akademickej vysokorýchlostnej dátovej siete (SANET) pre potreby vysokých škôl v SR,
ústavov Slovenskej akadémie vied a ostatných výskumných organizácií štátneho
a verejného sektora pre potreby poskytovania a šírenia vedecko-technických informácií a
poznatkov vrátane knižničných služieb, činnosti podporujúce prenos výsledkov výskumu
a vývoja do praxe, činnosti podporujúce skvalitňovanie infraštruktúry výskumu a vývoja a
činnosti podporujúce medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu.
c) výberové kritériá, podľa ktorých sa budú žiadosti o poskytnutie dotácie
vyhodnocovať a počet bodov prislúchajúcich k jednotlivým výberovým kritériám:
1. žiadosť o poskytnutie dotácie musí obsahovať náležitosti stanovené v § 8a ods. 10 a 11
a prílohy podľa ods. 12 zákona,
maximálny počet bodov 20,
2. skúsenosti s prevádzkovaním slovenskej akademickej vysokorýchlostnej dátovej siete
(SANET) slúžiacej pre poskytovanie a šírenie vedecko-technických informácií
a poznatkov vrátane knižničných služieb, skúsenosti v oblasti podpory prenosu
výsledkov výskumu a vývoja do praxe, v oblasti skvalitňovania infraštruktúry výskumu
a vývoja, v oblasti zabezpečovania podpory medzinárodnej vedecko-technickej
spolupráce,
žiadateľ predloží potvrdenie o skúsenostiach nie staršie ako 3 mesiace aspoň od 5
subjektov z oblasti činností, na ktoré žiada dotáciu,
maximálny počet bodov 20,
3. zabezpečenie prístupu do Európskej akademickej gigabitovej siete GEANT, žiadateľ
preukáže dĺžku trvania členstva v Európskej akademickej gigabitovej sieti GEANT
najmenej tri roky,
maximálny počet bodov 10,
d) výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa: nie sú potrebné žiadne vlastné zdroje
žiadateľa,
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e) adresa prijímania žiadostí o poskytnutie dotácie: MŠVVaŠ SR, sekcia informatiky,
Stromová 1, 813 30 Bratislava,
f) dátum a hodina uzatvorenia prijímania žiadostí o poskytnutie dotácie: 31. marca 2011
do 13,00 hod.,
g) formulár žiadosti o poskytnutie dotácie v elektronickej forme: Je prístupný na
www.vedatechnika.sk ,
h) oprávnení žiadatelia: každá právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ,
i) výška finančných prostriedkov viazaná na žiadosti o poskytnutie dotácie: 1 950 tis. €
j) najvyššia a najnižšia výška dotácie, ktorá bude poskytnutá na jednu žiadosť
o poskytnutie dotácie: najnižšia výška dotácie je 1 752 tis. € a najvyššia výška dotácie je
1 950 tis. €,
k) dotácia: rok 2011,
l) spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí o poskytnutie dotácie:
Konzultácie na sekcii informatiky MŠVVaŠ SR, Mgr. Martin Horňák, č. tel.:
+4212593742220 , e-mail martin.hornak@minedu.sk, denne v hodinách od 13,00 – 15,00
hod.
V prípade, ak má žiadosť o poskytnutie dotácie formálne nedostatky, MŠVVaŠ SR vyzve
žiadateľa, aby ich odstránil v lehote určenej podľa písmena k) tohto oznámenia. Formálne
nedostatky MŠVVaŠ SR označí vo výzve.
m) časový harmonogram vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie dotácie:
1. Termín odstránenia formálnych nedostatkov žiadostí: do 7 pracovných dní od doručenia
výzvy MŠVVaŠ SR na odstránenie formálnych nedostatkov v žiadosti o poskytnutie
dotácie,
2. Rokovanie odbornej komisie pre poskytnutie dotácie: 15. apríla 2011
3. Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie: do 29. apríla 2011

Eugen J u r z y c a
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky
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