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Oznámenie o Výzve 
 
 

Mutual Learning Exercise (vzájomné vzdelávacie aktivity) v rámci 
projektu ResInfra@DR 

 
 
http://www.interreg-danube.eu/resinfra-dr 
 
Partneri projektu ResInfra@DR otvárajú výzvu na zapojenie sa výskumných infraštruktúr 
a tematických expertov do vzájomných vzdelávacích aktivít. Výzva je určená na posilnenie 
výskumných infraštruktúr v dunajskom makroregióne. Projekt rozvíja vzájomné 
vzdelávacie aktivity, ktorých výsledkom by mali byť praktické odporúčania. Kritériá 
oprávnenosti, finančný rámec, hodnotiace kritériá a osobitné podmienky výzvy sú 
popísané v špecifikáciách výzvy. 
 
Žiadosti musia byť predložené elektronicky najneskôr do 25. júna 2018, 14:00 SEČ. 
 
Žiadosti musia byť predložené v angličtine. 
 

 
Špecifikácia výzvy 
 
Projekt ResInfra@DR je určený na posilnenie výskumných infraštruktúr (VI) v dunajskom 
makroregióne. V rámci svojich aktivít projekt rozvíja vzájomnú výmenu poznatkov, čoho 
výsledkom sú praktické odporúčania pre výskumné infraštruktúry. S cieľom umožniť čo 
najlepšiu interakciu medzi VI sa projekt zameriava na vytvorenie (širokých) tematických 
dvojíc/trojíc VI v rámci dunajského makroregiónu. Celkovo sa týchto aktivít môže 
zúčastniť 9 až 10 výskumných infraštruktúr.  
 
Vzájomné učenie poskytne individuálne odporúčania pre zainteresované a vybrané 
výskumné infraštruktúry, ktoré budú vypracované odborníkmi. S cieľom umožniť 
regionálne zdieľanie určených vhodných postupov sa uskutoční osobitné 
makroregionálne stretnutie. 
 
Všeobecne sa jedná o nižšie uvedené krajiny a témy, ale tento zoznam nevylučuje 
zapojenie sa aj iných výskumných infraštruktúr v rámci rôznych ďalších tematických 
oblastí: 
 
 

http://www.interreg-danube.eu/resinfra-dr
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KRAJINY TEMATICKÉ ZAMERANIE VÝSKUMNEJ 
INFRAŠTRUKTÚRY 

Rakúsko, Česká republika, Maďarsko Infraštruktúry výskumu sociálnych vied 

Bosna a Hercegovina, Slovensko Výskumná infraštruktúra zameraná na   
elektrotechnické inžinierstvo 

 
Bulharsko, Chorvátsko Výskumné infraštruktúry vodného výskumu, 

t. j. morská biológia alebo so zameraním na iné 
vodné útvary 

Bulharsko, Rumunsko, Srbsko Výskumné infraštruktúry v oblasti potravín a 

výživy, bezpečnosti potravín, molekulárnej 

biológie a translačného výskumu 

 
Súčasné špecifikácie výzvy popisujú dve úlohy, ktoré idú ruka v ruke s cieľom zabezpečiť 
vzájomné vzdelávanie medzi výskumnými infraštruktúrami. Nasledujúce úlohy sú 
neoddeliteľnými prvkami vzájomnej vzdelávacej činnosti: 

 

 
ÚLOHA 1:  
Zainteresované výskumné infraštruktúry (VI) musia vyjadriť svoj záväzok zúčastniť sa 
vzájomnej vzdelávacej činnosti a pôsobiť ako hostiteľská výskumná infraštruktúra (HOST 
RI). Špecifické vedecké oblasti sú navrhnuté vo vyššie uvedenej tabuľke, ale neobmedzujú 
žiadosti z iných oblastí výskumu. V rámci tejto úlohy sa podporujú tieto prípravné kroky 
s cieľom zabezpečiť primerané a praktické odporúčania: 
a) odpovedať na krátky dotazník; 
b) návšteva partnerského tímu odborníkov HOST RI; 
c) výber zainteresovaných strán dôležitých pre VI na podporu návštevy partnerského 
tímu; 
d) opätovná návšteva partnerského tímu HOST RI. 
 
 
ÚLOHA 2: 
Záväzok zúčastniť sa ako výskumná infraštruktúra (VI) v úlohe 1 je spojený s nomináciou 
experta VI, ktorý je zapojený do programu HOST RI, a ktorý prispeje k vypracovaniu 
praktických odporúčaní pre ďalšiu partnerskú VI - nazývaná PAIR RI. Odborníci z HOST 
RI musia preukázať potrebnú kvalifikáciu a vedomosti pri odpovedaní na túto výzvu a 
špecifikácie výzvy. Odborník sa stáva členom tímu, ktorý je zriadený projektom 
ResInfra@DR. Náklady spojené s realizáciou ÚLOHY 2 budú hradené partnerom 
spoločnosti ResInfra@DR z krajiny, v ktorej sa nachádza PAIR RI. Expert má nárok na 
finančnú odmenu. Cestovné a ubytovacie náklady budú hradené projektom ResInfra@DR. 
 
Vytvorením tematických párov/trojíc VI sa zabezpečí vzájomná výmena skúseností v 
rámci projektu ResInfra@DR. Vyššie uvedený zoznam identifikuje niektoré tematické 
oblasti, v rámci ktorých budú zdieľané skúsenosti. Toto tematické zameranie je 
nevyhnutné, keďže tematický pohľad na špecifické výzvy a praktické riešenia je 
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predpokladom pre spoločnú prácu a praktické odporúčania. 
 
Poznámka: 
Formálne pracovné dvojice a trojice VI sa vytvoria po ukončení výzvy a vyhodnotení 
žiadostí. Žiadatelia budú kontaktovaní kvôli dohode o vytvorení párov/trojíc VI. 
 
Na konci týchto aktivít sa zorganizuje záverečné podujatie s cieľom šíriť a prerokovať 
hlavné tematické odporúčania a opätovne potvrdiť poznatky a zistenia, ktoré budú 
dôležité pre podobné situácie v podunajskom makroregióne. Toto podujatie bude 
otvorené všetkým participujúcim výskumným infraštruktúram. 
 

ZODPOVEDNÍ PARTNERI A OSOBY 

Nasledujúci zoznam obsahuje informácie o partneroch, ktorí budú hlavnými stranami v 

interakcii s úspešnými a vybranými uchádzačmi v rámci ÚLOHY 1. Identifikácia 

zainteresovaných strán a technické opatrenia pre organizáciu návštev sa uskutočnia s 

partnermi projektu ResInfra@DR v tej istej krajine ako HOST RI. Partneri projektu 

ResInfra@DR budú pokrývať cestovné náklady, náklady na ubytovanie a náklady na diéty 

prichádzajúceho tematického experta z PAIR RI. 

Zoznam uvedený nižšie označuje budúcich zmluvných partnerov na vykonanie ÚLOHY 2. 

Zmluvy v rámci ÚLOHY 2 sa dohodnú s partnerom nachádzajúcim sa v krajine, kde sa táto 

úloha vykonáva (rovnako pri krajine PAIR RI). 

 

Zmluvný partner v Rakúsku: 

Názov organizácie: Univerzita prírodných zdrojov a biologických vied, Ústav vodného 

hospodárstva, hydrológie a hydraulického inžinierstva (na úseku Vodné a atmosferické 

prostredie) 

Adresa: Muthgasse 107, A-1190 Viedeň, Rakúsko  

Osoba zodpovedná za projekt: Doris Gangl 

 

Zmluvný partner v Bosne a Hercegovine: 

Názov organizácie: Ministerstvo vedy a techniky Srbskej republiky 

Adresa: Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka 

Osoba zodpovedná za projekt: Sinisa Marcic 

 

Zmluvný partner v Bulharsku: 

Názov organizácie: Aplikovaný výskum a komunikačný fond  

Adresa: ul. Alexander Zhendov 5, Sofia 1113, Sofia 
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Osoba zodpovedná za projekt: Marko Hajdinjak 

 

Zmluvný partner v Bulharsku: 

Názov organizácie: Ministerstvo školstva a vedy  

Adresa: 2A, Kniaz Dondukov Blvd., 1000 Sofia 

Osoba zodpovedná za projekt: Kalin Mutavchiev 

 

Zmluvný partner v Chorvátsku: 

Názov organizácie: Ministerstvo vedy, školstva a športu  

Adresa: Dnaje Svetice 38, 10000 HR Zagreb 

Osoba zodpovedná za projekt: Mirela Čokešić 

 

Zmluvný partner krajiny v Českej republike: 

Názov organizácie: Filozofický ústav AV ČR (Kabinet pre štúdium vedy, techniky a 
spoločnosti) 

Adresa: Filosofický ústav AV ČR Kabinet pro stadium vědy, techniky a společnosti Jilská 1 

110 00 Praha 1 

Osoba zodpovedná za projekt: Jan Balon 

 

Zmluvný partner krajiny v Maďarsku:  

Názov organizácie: Inštitút ekonómie, Centrum pre hospodárske a regionálne štúdiá, 
Maďarská akadémia vied 

Adresa: 1097 Budapešť, Toth Kalman u. 4. 

Osoba zodpovedná za projekt: Attila Havas 

 

Zmluvný partner krajiny v Rumunsku: 

Názov organizácie: Agentúra pre financovanie vysokoškolského vzdelávania, výskumu, 

vývoja a inovácií 

Adresa: č. 21-25 Mendeleev, Sektor 1, PSČ 010362, Bukurešť  

Osoba zodpovedná za projekt: Raluca Ciobotaru 

 

Zmluvný partner krajiny v Srbsku: 
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Názov organizácie: Ministerstvo školstva, vedy a technologického rozvoja  

Adresa: Njegoseva 12, 11000 Belehrad, Srbská republika 

Osoba zodpovedná za projekt: Tijana Kneževičová 

 

Zmluvný partner krajiny na Slovensku: 

Názov organizácie: Centrum vedecko-technických informácií SR 

Adresa: Lamačská cesta 8 / A, 811 04 Bratislava 

Osoba zodpovedná za projekt: Anna Krivjanská 

 

Nižšie uvedená organizácia zabezpečí dokumentáciu procesu výzvy: 

ZSI-Zentrum für Soziale Innovation GmbH (Centrum pre sociálne inovácie) Linke 

Wienzeile 246, 1150 Viedeň, Rakúsko 

DI Martin Felix Gajdusek, Telefón: + 43-1-4950442-67 e-mail: gajdusek@zsi.at 

 

Dokumenty na odpoveď na Výzvu (nepresahujúce 10 MB) sa týkajú vyššie uvedených 

partnerov a musia byť zaslané e-mailom na adresu: resinfra.pilot@zsi.at 

 

Časové kritériá potrebné na splnenie úloh 1 a 2 a financovanie úloh 1 a 

2 

Budú potrebné približne 2 mesiace na organizáciu tímov, ako aj následné návštevy 

expertov v rámci spätnej väzby. ÚLOHA 1, predstavujúca HOST RI a ÚLOHA 2, fungujúca 

ako expert na podporu PAIR RI, sú pripravované paralelne, ale načasovanie návštev musí 

byť odsúhlasené v pracovných tímoch vopred a podľa dostupnosti všetkých expertov. 

Suma, ktorá je k dispozícii na pokrytie vyššie uvedených pracovných krokov experta v 

ÚLOHE 2 nesmie prekročiť sumu 3000 EUR (tritisíc EUR). Expert bude zazmluvnený 

partnerom projektu ResInfra@DR, situovaným v krajine PAIR RI. Pre riadnu 

implementáciu ÚLOHY 2 bude potrebných minimálne 10 pracovných dní. 

Cestovné náklady (lístky, ubytovanie) budú hradené zodpovedným partnerom projektu 

ResInfra@DR, samozrejme nad rámec vyššie uvedenej odmeny za odborné služby. 

Cestovné náklady preto nemusia byť zahrnuté do žiadosti. 

 

Predbežné obdobie realizácie 

mailto:resinfra.pilot@zsi.at
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Projektoví partneri projektu ResInfra@DR sa zaviazali spustiť túto aktivitu hneď, ako 

budú zriadené tematické dvojice alebo trojice výskumných infraštruktúr. Začiatok je 
naplánovaný na jún 2018. 

 

Predbežná časová os 

06. jún 2018: Uverejnenie Výzvy 

25. jún 2018: Posledný termín pre podanie žiadosti: 14:00 SEČ   

27. jún 2018: Online stretnutie výberovej komisie partnerov projektu ResInfra@DR 

Výber výskumných infraštruktúr a odborníkov sa uskutoční najneskôr do 27. júna a 

žiadatelia budú informovaní najneskôr do 29. júna. 

  

Postup pri podávaní žiadostí o úlohu č. 1 a úlohu č. 2 

Dovoľujeme si vás upozorniť, že tieto úlohy sú neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy. 
Žiadosti, ktoré nebudú zahŕňať príslušné časti uvedené nižšie, budú zamietnuté. 

 

ÚLOHA 1: 

Upozorňujeme, že príloha (CONFIRMATION on the participation in the Peer-Learning 

Activity within the ResInfra@DR Project) musí byť podpísaná a poskytnutá spolu s 

odpoveďou na výzvu. Príloha sa nachádza na konci tohto dokumentu.  

 

ÚLOHA 2: 

Kvalifikácia odborníkov v rámci úlohy 2 sa preukáže prostredníctvom: 

• sprievodný list/e-mail s krátkym opisom motivácie (nepresahujúci pol strany A4); 

• životopis, v ktorom budú zdôraznené relevantné skúsenosti a referencie na 

projekty alebo iné činnosti (nielen vedecké); 

• krátke informácie o dôležitých procesoch súvisiacich s funkciou výskumných 

infraštruktúr v tematickej oblasti na základe vlastných skúseností (nepresahujúce 

2 strany A4); 

• krátky implementačný plán na maximálne 2 strany A4, ktorý bude obsahovať: a) 

posúdenie rizík vykonávania; b) plán nákladov vrátane konzultačných dní 

plánovaných na realizáciu požadovaných čiastkových úloh v rámci ÚLOHY 2; 

• V prípade, že žiadateľ nebude k dispozícii viac ako 4 týždne v nasledujúcom 4-

mesačnom období, mal by poskytnúť tieto informácie v žiadosti (dátum začatia a 
ukončenia obdobia, kedy nebude odborník k dispozícii). 
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ANNEX 1 

 

DECLARATION OF THE HOST RI (for TASK 1) 

 

The following declaration shall be submitted with the application to confirm the readi-

ness to act as a HOST RI: 

 

 

CONFIRMATION on the participation in the  

Peer-Learning Activity within the ResInfra@DR Project 

 

We, the  

 

represented by       (Director of the research infrastructure) 

Address: 

Phone:  

(hereinafter called “the HOST RI”). 

 

With this document we express our wish to participate in the Mutual Learning Exercise within 

the ResInfra@DR project. This commitment covers the following areas of action: 

 Information on important issues for which our HOST RI looks for solutions and would 

like to receive recommendations during the action. As a HOST RI, we will support the visiting 

peer learning team to perform the Mutual Learning Exercise. 

 The HOST RI confirms that it will collect information by using the provided template 

for the self-assessment of RIs involved in the peer learning exercise in co-operation with the 

partner of ResInfra@DR from the same country. The HOST RI confirms that it will provide the 

necessary information also in interviews and will give feedback to the draft recommendations 

according to relevant professional standards. 

 The HOST RI will support the two-day visit of the peer learning team composed of the 

team co-ordinator and max. 3 more experts (external peer from a PAIR RI, project partners). 

This support includes interaction with the ResInfra@DR partner from the same country to 

identify the relevant stakeholder groups and enable access to interview partners. 

 Together with the visiting team, a schedule will be defined and the two-day peer 

learning team visit, including around 4-6 interviews with the RI core stakeholders, will be sup-

ported by the RI HOST. 

 The HOST RI shall reflect on the draft recommendations with the visiting team prior to 

the planned reflection meeting, this step also serves to exclude non-publishable content. 

 The HOST RI agrees to arrange an internal reflection meeting where the visiting team 

shall present the findings and recommendations to the invited staff members of the HOST RI. 

 The HOST RI confirms that it will support the identification of publishable recommen-

dations also including relevant recommendations to other research infrastructures (“synthesis 

recommendations”). 

 The HOST RI agrees to participate in the final learning event organised by the ResIn-

fra@DR project (travel and accommodation costs are covered by the ResInfra@DR project).  

 The HOST RI will nominate one of its experts for the process of “thematic pairing”. 

This means that an expert will support a similar process in another country. This contribution 

will be performed with reasonable skill, care and diligence in accordance with the relevant 

professional standards and practices existing at the date of performance. A cost coverage for 

http://www.interreg-danube.eu/resinfra-dr
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this involvement is provided by ResInfra@DR. (This point concerns solely “TASK 2” of the 

Terms of Reference) 

 The members of the HOST RI shall take responsibility for the provided information 

according to professional standards.  

 The HOST RI confirms that it will inform as soon as possible should there be any ob-

stacles which would endanger its further participation in the process 

 

 

 ……………………………………………. 

 (Place, date DD / MM / 2018 ) 

        

On behalf of the RI: 

            

(RI Director Name), stamp if applicable 

 

...........................................................   
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