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Odpovede na často kladené otázky (FAQ) 

k výzve na predkladanie projektových zámerov 

zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem 

v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva 

s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01 

 

1. V rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov je uvedené, že príspevok bude môcť 
získať iba žiadateľ, ktorý predloží projektový zámer v rámci tejto výzvy a bude mu vydaná 
hodnotiaca správa. Kto vypracuje danú správu? 
 

ODPOVEĎ:  

Každý projektový zámer predložený v rámci 1. kola výberu projektov na základe aktuálne zverejnenej 
výzvy je predmetom posudzovania zo strany poskytovateľa (t. j. v danom prípade Ministerstva 
hospodárstva SR). Proces posudzovania projektového zámeru (schvaľovací proces) sa začína 
doručením projektového zámeru poskytovateľovi a končí vydaním hodnotiacej správy, resp. zaslaním 
oznámenia o zastavení posudzovania projektového zámeru.  

Žiadateľ je o výsledku posudzovania predloženého projektového zámeru informovaný 
prostredníctvom: 

- vydania pozitívnej hodnotiacej správy alebo 
- vydania negatívnej hodnotiacej správy, alebo 
- oznámenia o zastavení posudzovania projektového zámeru, 

pričom relevantnú hodnotiacu správu, resp. oznámenie o zastavení posudzovania projektového 
zámeru vydá/vypracuje poskytovateľ. Jej predloženie bude podmienkou pre účasť žiadateľa v 2. kole 
výberu projektov, ktorým je predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci následne 
vyhlásenej  výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP (tá bude vyhlásená poskytovateľom 
zverejnením na webovom sídle OP VaI až po vydaní hodnotiacich správ predložených projektových 
zámerov). 

 

 

2. Je oprávneným žiadateľom resp. partnerom v rámci výzvy záujmové združenie právnických 
osôb zriadených podľa Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, 
§ 20f - 20j (pri splnení všetkých ostatných podmienok)? Ak áno, aká je intenzita pomoci pre 
jednotlivé hlavné aktivity?  
 

ODPOVEĎ:  

Z hľadiska právnej formy sú v rámci danej výzvy oprávnenými žiadateľmi/partnermi fyzické alebo 
právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t. j.:  
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a) osoby zapísané v obchodnom registri; 
b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,  

ktoré sú registrované na území SR, od vzniku ktorých ku dňu predloženia projektového zámeru 
uplynulo minimálne 36 mesiacov a zároveň sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona č. 431/2002 
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade, ak záujmové združenie právnických osôb 
zriadené v zmysle príslušnej právnej úpravy (Občiansky zákonník) spĺňa uvedené, ako i všetky ostatné 
podmienky pre posúdenie projektového zámeru stanovené výzvou, môže byť oprávneným 
žiadateľom/partnerom projektového zámeru. Intenzitu pomoci si takýto subjekt stanoví v závislosti 
od typu realizovanej hlavnej aktivity, ako aj v závislosti od svojej veľkostnej kategórie podľa bodu A. 
v zmysle kapitoly 1.4 Financovanie projektového zámeru, ktorá je súčasťou výzvy, t. j. ako intenzitu 
platnú pre žiadateľov a partnerov, ktorí sú fyzickými alebo právnickými osobami oprávnenými na 
podnikanie podľa podmienky pre posúdenie projektového zámeru č. 1a a č. 1b - Právna forma 
oprávneného žiadateľa/partnera. 

Oprávnenými partnermi zároveň môžu byť výskumné organizácie v štruktúre a za podmienok, ktoré 
sú zadefinované v rámci  podmienky pre posúdenie projektového zámeru č. 1b – Právna forma 
oprávneného partnera.  

Zároveň je v danej súvislosti potrebné venovať pozornosť podmienkam oprávnenosti 
žiadateľa/partnerov, ktoré ako podmienky poskytnutia príspevku budú definované v rámci následne 
zverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP a ktorých splnenie bude poskytovateľ 
overovať v konaní o žiadosti o poskytnutie NFP (zoznam predmetných podmienok predstavuje 
prílohu č. 7 aktuálne zverejnenej výzvy na predkladanie projektových zámerov). 

 

 

3. Podľa podmienky pre posúdenie projektových zámerov č. 2a. musí žiadateľ spĺňať 
minimálne kvalifikačné predpoklady na realizáciu výskumno-vývojových úloh v rámci 
oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorej realizuje projektový zámer. Splnenie minimálnych 
kvalifikačných predpokladov preukazuje zdokumentované riešenie aspoň dvoch výskumno-
vývojových úloh v priebehu 36 mesiacov predchádzajúcich predloženiu projektového 
zámeru v prvom kole výberu projektov realizovaných v rámci oblasti/odvetvia 
hospodárstva, v ktorej žiadateľ realizuje projekt, pričom minimálne v prípade jednej z 
výskumno-vývojových úloh musí byť zrejmá a popísaná aplikácia akéhokoľvek jej 
realizáciou dosiahnutého typu inovácie (inovácia produktu, procesu alebo organizačná 
inovácia) do produkčného procesu žiadateľa, prípadne iného subjektu. 

Nadväzuje táto požiadavka na produkt, ktorý sme už robili a dostali sme na neho finančné 
prostriedky z predchádzajúcej výzvy a toto je pokračovaním, alebo môžeme túto 
podmienku aplikovať na iný produkt, ktorý inovujeme? 

Môžete túto podmienku bližšie vysvetliť? 
 

ODPOVEĎ:  

Cieľom stanovenia predmetnej podmienky pre posúdenie projektového zámeru bolo preukázať, že 
oprávnení žiadatelia/partneri majú konkrétne skúsenosti s riešením výskumno-vývojových úloh, ako 
aj s aplikáciou výsledkov/výstupov riešenia takýchto úloh do hospodárskej praxe z minulosti. Takéto 
skúsenosti preukázané/dokladované zo strany žiadateľa/partnera prostredníctvom predloženia 
záverečných správ z riešenia minulých výskumno-vývojových úloh dávajú poskytovateľovi vysoký 
stupeň garancie, že príslušný žiadateľ/partner disponuje predpokladmi na zvládnutie riešenia 
takýchto úloh a aplikácie ich výsledkov do praxe aj v budúcnosti. 
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„Zdokumentované riešenie aspoň dvoch výskumno-vývojových úloh“ sa môže týkať akýchkoľvek 
úloh (bez ohľadu na formu prípadnej finančnej podpory ich riešenia), ktoré subjekt v minulosti (v 
priebehu 36 mesiacov predchádzajúcich predloženiu projektového zámeru) riešil, pričom 
zdôrazňujeme, že musí ísť o výskumno-vývojové úlohy, ktorých výsledkom bolo dosiahnutie inovácie 
a jej aplikácia do produkčného procesu žiadateľa, prípadne iného subjektu (to znamená, že mohlo ísť 
aj o dodávku zmluvného výskumu, ktorého výsledky aplikoval do svojej produkčnej praxe odberateľ 
takejto služby), realizované v rámci oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorej žiadateľ/partner plánuje 
realizovať predkladaný projektový zámer. 

 

4. V podmienke pre posúdenie projektových zámerov č. 1a. sa uvádza, že žiadateľ zároveň 
musí mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním oblasti/odvetvia 
hospodárstva, v ktorej projektový zámer realizuje. 
Musí mať žiadateľ v predmete podnikania zapísaný aj výskum a vývoj?  
 

ODPOVEĎ:  

V zmysle podmienky pre posúdenie projektového zámeru č. 1a. – Právna forma oprávneného 
žiadateľa o. i. platí, že „žiadateľ zároveň musí mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade 
so zameraním oblasti/odvetvia hospodárstva,  v ktorej projektový zámer realizuje, a to minimálne 
počas obdobia 24 mesiacov predchádzajúcich predloženiu projektového zámeru“. Splnenie uvedenej 
podmienky sa posudzuje na úrovni odvetví definovaných v rámci SK NACE, pričom zápis činností ako 
sú výskum/vývoj do príslušného registra nie je nevyhnutné pre jej splnenie. Dôležité je, aby odvetvie, 
resp. činnosti v rámci odvetvia, ktoré sú zapísané v príslušnom registri, boli v súlade s predmetom 
predkladaného projektového zámeru. 

Súčasne je ale potrebné dôrazne upozorniť, že jednou z podmienok poskytnutia príspevku týkajúcou 
sa oprávnenosti žiadateľa, ktoré budú definované v druhom kole výberu projektov, t. j. v rámci výzvy 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP, a ktoré bude musieť žiadateľ splniť na to, aby mohla byť 
jeho žiadosť o poskytnutie NFP schválená,  je podmienka, že žiadateľ musí byť najneskôr k dátumu 
predloženia žiadosti o poskytnutie NFP v druhom kole výberu projektov držiteľom platného 
osvedčenia o spôsobilosti vykonávať činnosti v oblasti výskumu a vývoja, pričom jednou 
z podmienok pre udelenie takéhoto osvedčenia je zápis výskumu a vývoja do zoznamu činností 
subjektu v rámci príslušného registra. Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať činnosti v oblasti výskumu 
a vývoja vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, pričom 
podrobnosti o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti vrátane obsahu žiadosti o vydanie 
osvedčenia a podporných podkladov ustanovuje Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
z 15. mája 2009 č. CD-2009-20239/4722-1:11 o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti osôb na 
vykonávanie výskumu a vývoja (zverejnený tu). 

Zároveň je v danej súvislosti podstatná aj časť podmienky pre posúdenie projektového zámeru č. 3 – 
Podmienka oprávnenosti aktivít projektového zámeru týkajúcej sa súladu projektového zámeru so 
stratégiou RIS3 SK. V jej zmysle musí byť príslušnosť k určenej (jednej z piatich) doméne tejto 
stratégie zabezpečená prostredníctvom preukázania (okrem iného) pôsobenia podniku žiadateľa, ako 
i každého z partnerov (s výnimkou partnerov, ktorí sú výskumnými organizáciami) v súlade so 
zameraním predkladaného projektového zámeru: 

a) buď v jednom z hlavných odvetví, ktorými je charakterizovaná stanovená doména, alebo  
b) v niektorom z odvetví reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci príslušného 

hlavného odvetvia, ktorým je charakterizovaná stanovená doména, pričom v danom prípade 
musí byť: 

i) v rámci domény Dopravné prostriedky pre 21. storočie odberateľom nového/inovovaného 
produktu, prípadne produktu, ktorého výroba je výsledkom aplikácie nového/inovovaného 
procesu, subjekt pôsobiaci v príslušnom hlavnom odvetví, v rámci ktorého je funkčná 
väzba identifikovaná a 

https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Certifikacia/Stranky/default.aspx
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ii) v rámci ostatných domén: 
- odberateľom nového/inovovaného produktu, prípadne produktu, ktorého výroba je 

výsledkom aplikácie nového/inovovaného procesu 
alebo 
- dodávateľom pre výrobu nového/inovovaného produktu, prípadne produktu, ktorého 

výroba je výsledkom aplikácie nového/inovovaného procesu 
subjekt pôsobiaci v príslušnom hlavnom odvetví, v rámci ktorého je funkčná väzba 
identifikovaná. 

V kontexte vyššie uvedeného je potrebné doplniť, že pre preukázanie súladu projektového zámeru so 
stratégiou RIS3 SK je nutné preukázať aj skutočnosť, v zmysle ktorej je predmet projektového zámeru 
zameraný na niektorú z produktových línií definovaných v rámci stanovenej domény. 

Podrobný obsah jednotlivých produktových línií, ako aj zoznamy hlavných odvetví a 
odvetví  reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci príslušného hlavného odvetvia 
zadefinovaných pre jednotlivé domény stratégie RIS3 SK sú uvedené v prílohe č. 6 výzvy. 

 

 

5. Je potrebné spĺňať podmienku č. 14a. prílohy č. 7 výzvy už v čase predloženia projektového 
zámeru, alebo postačuje túto podmienku spĺňať až v čase predloženia žiadosti 
o poskytnutie NFP (ide o podmienku, že podnik žiadateľa je aktívny a nenachádza sa v 
nepriaznivej finančnej situácii)? 

 

ODPOVEĎ:  

Podmienka poskytnutia príspevku, že podnik žiadateľa je aktívny a nenachádza sa v nepriaznivej 
finančnej situácii, nie je podmienkou pre posudzovanie projektových zámerov a vo výzve na 
predkladanie projektových zámerov s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01 je stanovená iba 
v rámci prílohy č. 7. Účelom danej prílohy č. 7 je poukázať na podmienky poskytnutia príspevku, ktoré 
budú stanovené vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP, ktorá bude nasledovať po 
ukončení posudzovania projektových zámerov predložených v rámci výzvy na predkladanie 
projektových zámerov s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01. To znamená, že žiadateľ v čase 
predkladanie projektového zámeru v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov s kódom 
OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01 nepreukazuje splnenie podmienky poskytnutia príspevku, že podnik 
žiadateľa je aktívny a nenachádza sa v nepriaznivej finančnej situácii.  

 

 

6. Je možné považovať súkromnú spoločnosť  podnikajúcu  v oblasti výskumu a vývoja 
(odvetvie SK NACE M72), za predpokladu splnenia ostatných podmienok výzvy, za 
oprávnenú? 

 

ODPOVEĎ:  

S ohľadom na zameranie a predpokladanú formu podpory inovácií (prostredníctvom realizácie 
činností zameraných na priemyselný výskum a experimentálny vývoja), ako aj s ohľadom na charakter 
a spôsob riešenia jednotlivých výskumno-vývojových úloh, resp. aktivít a v neposlednom rade aj 
v nadväznosti na znenie príslušnej časti textu súhrnných správ k produktovým líniám pre jednotlivé 
domény, sa automaticky predpokladá, že na realizácii hlavných aktivít projektového zámeru  sa môžu 
podieľať aj subjekty preukázateľne pôsobiace v odvetví SK NACE definovanom na úrovni divízie M71 
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(vykonávajúce architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy) a M72 
(vykonávajúce vedecký výskum a vývoj).  

V danom kontexte je však potrebné dôrazne upozorniť na znenie časti podmienky pre posúdenie 
projektového zámeru č. 3 – Podmienka oprávnenosti aktivít projektového zámeru, v zmysle ktorej 
platí, že predmetom prevádzkovej časti projektového zámeru musí byť realizácia jednotlivých úloh 
priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja zameraných súhrnne jednak na dosiahnutie 
minimálne troch inovácií minimálne nízkeho stupňa a zároveň na zabezpečenie praktického 
uplatnenia, t. j. následného zhodnotenia a zavedenia do produkčného procesu podniku žiadateľa, 
prípadne partnera/partnerov dosiahnutých inovácií (t. j. zjednodušene povedané, je potrebné 
v rámci projektového zámeru zabezpečiť aj produkciu inovovaného produktu, resp. poskytovanie 
služby, ak táto je inovovaným produktom, prípadne zabezpečiť produkciu produktov/poskytovanie 
služieb prostredníctvom využitia inovovaného postupu/procesu). Realizácia prvej časti výskumno- 
vývojovej úlohy a dosiahnutie jej parciálneho cieľa, t. j. dosiahnutie inovácie môže byť, ako už bolo 
vyššie spomenuté, uskutočnené prostredníctvom subjektu pôsobiaceho v niektorom z odvetví M71 
alebo M72. Avšak na zabezpečenie realizácie a naplnenie podstaty druhej časti výskumno-vývojovej 
úlohy, ktorou je zavedenie dosiahnutej inovácie do praxe, zabezpečenie jej praktického využitia, je 
potrebná participácia subjektu, pôsobiaceho buď v niektorom z hlavných odvetví, ktorými je 
charakterizovaná príslušná doména, alebo v niektorom z odvetví reprezentujúcich funkčné väzby na 
príslušné hlavné odvetvie, ktorými je charakterizovaná príslušná doména. Takže opäť zjednodušene 
povedané: subjekty pôsobiace v  odvetviach M71 alebo M72 nemôžu (z charakteru ich činnosti to 
vyplýva) zabezpečiť produkciu inovovaného produktu, resp. zavedenie inovovaného procesu do 
produkčnej praxe, t. j. nemôžu splniť výzvou stanovené podmienky pre komplexnú realizáciu 
výskumno-vývojovej úlohy. Z uvedeného vyplýva, že výsledky činnosti subjektov pôsobiacich 
v niektorom z odvetví M71 alebo M72 musia byť využité v prospech žiadateľa/partnera, ktorý 
realizuje relevantnú časť výskumno-vývojovej úlohy v niektorom z odvetví reprezentujúcich funkčné 
väzby na hlavné odvetvie alebo priamo pôsobiacom v niektorom z hlavných odvetví.  Tým je 
zabezpečený aj príspevok projektového zámeru k napĺňaniu cieľov stratégie RIS3 SK.  

 

 

7. Môžu sa partneri, ktorí sú výskumnými organizáciami v zmysle podmienok stanovených 
výzvou, podieľať na realizácii investičnej časti projektového zámeru, t. j. na realizácii 
hlavnej aktivity „zriadenie alebo modernizácia výskumnej infraštruktúry“? 
 

ODPOVEĎ:  

Partneri, ktorí sú výskumnými organizáciami v zmysle podmienok výzvy, sa nemôžu podieľať na 
realizácii investičnej časti projektového zámeru, t. j. na realizácii hlavnej aktivity „zriadenie alebo 
modernizácia výskumnej infraštruktúry“. Výskumné organizácie sa môžu podieľať výlučne na realizácii 
hlavných aktivít „priemyselný výskum“ a/alebo „experimentálny vývoj“, t. j. na realizácii prevádzkovej 
časti projektového zámeru s výnimkou hlavnej aktivity „ochrana práv  duševného vlastníctva“. 

 

 

8. Partnerom projektového zámeru je výskumná organizácia zo štátneho sektoru, pričom 
platy jej zamestnancov sa budú v zmysle schválenej legislatívnej úpravy zvyšovať ročne o 
6%. Je možné toto legislatívne opatrenie premietnuť do rozpočtovaných mzdových 
výdavkov tohto partnera?  
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ODPOVEĎ:  

V  prípade, ak v rámci podniku žiadateľa/partnera existuje pracovník/pracovníci vykonávajúci rovnakú 
alebo obdobnú pracovnú činnosť, bude žiadateľ/partner preukazovať (v druhom kole výberu 
projektov počas konania o predloženej žiadosti o poskytnutie NFP) hospodárnosť oprávnených 
osobných výdavkov okrem rešpektovania finančných limitov stanovených poskytovateľom, ktoré sú 
uvedené v prílohe č. 5 výzvy aj prostredníctvom individuálneho pomocného nástroja, ktorým je jeho 
predchádzajúca (nie budúca, predpokladaná) mzdová politika mimo projektu. To znamená, že výšku 
predmetných výdavkov (výšku celkovej ceny práce bez prémií a odmien a k nim prislúchajúcej výške 
odvodov, resp. výšku odmeny za práce vykonané mimo pracovného pomeru vrátane povinných 
odvodov zamestnávateľa) žiadateľ/partner stanoví na úrovni priemernej celkovej ceny práce (bez 
prémií a odmien a k nim prislúchajúcej výške odvodov), resp.  na úrovni priemernej odmeny za práce 
vykonané mimo pracovného pomeru (vrátane povinných odvodov zamestnávateľa) 
pracovníka/pracovníkov vykonávajúceho/vykonávajúcich rovnakú alebo obdobnú pracovnú činnosť v 
podniku žiadateľa/partnera za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom 
žiadateľ predloží žiadosť o poskytnutie NFP poskytovateľovi, pričom zverejnenie výzvy na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP sa predbežne predpokladá v priebehu mesiaca marca 2019. 
Z uvedeného vyplýva, že predpokladanú každoročnú valorizáciu mzdových výdavkov uskutočnenú 
v budúcnosti nie je možné zohľadniť pri stanovení výšky príslušných oprávnených výdavkov (do 
určitej miery túto výšku oprávneného výdavku môže ovplyvniť valorizácia pre rok 2019, čo závisí tiež 
od termínu predloženia žiadosti o poskytnutie NFP v druhom kole výberu projektov, napríklad 
v prípade, ak žiadateľ bude žiadosť predkladať v máji 2019, do výpočtu priemeru za posledných šesť 
mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom predložil žiadosť o poskytnutie NFP, mu budú 
vchádzať aj údaje za mesiace január - apríl 2019, ktoré už budú reflektovať valorizáciu pre rok 2019). 

V danej súvislosti je potrebné zdôrazniť, že overovanie hospodárnosti jednotlivých oprávnených 
výdavkov, ako aj posudzovanie podpornej dokumentácie spojenej so spôsobom stanovenia ich výšky, 
nie je súčasťou procesu posudzovania projektového zámeru v prvom kole výberu projektov. Avšak 
vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ/partner je oprávnený zmeniť projekt predložený v druhom kole 
výberu projektov na základe zverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP 
v porovnaní s posudzovaným projektovým zámerom len v rámci stanoveného rozsahu údajov, pričom 
v prípade rozpočtu projektu môžu byť celkové oprávnené výdavky projektu upravené 
(zvýšené/znížené) maximálne o 10% v porovnaní s posudzovaným projektovým zámerom, 
odporúčame žiadateľom/partnerom pristupovať už k zostaveniu rozpočtu projektového zámeru 
zodpovedne a s uvedomením si relevantných povinností, ktoré sa na nich budú vzťahovať následne 
v procese predkladania a konania žiadostí o poskytnutie NFP počas druhého kola výberu projektov.  

 

 

9. Je potrebné pri predkladaní projektového zámeru vykonať k jednotlivým oprávneným 
výdavkom prieskum trhu a predložiť spolu s projektovým zámerom aj relevantnú 
dokumentáciu? 
 

ODPOVEĎ:  

Pri predkladaní projektových zámerov v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01 
žiadateľ/partneri nie sú v zmysle podmienok výzvy povinní vykonávať prieskum trhu ani predkladať 
dokumentáciu s ním spojenú, nakoľko overovanie dodržania princípu hospodárnosti oprávnených 
výdavkov nie je predmetom posudzovania projektových zámerov v rámci prvého kola výberu 
projektov. Overovanie dodržania princípu hospodárnosti oprávnených výdavkov bude uskutočnené 
až v rámci konania o predloženej žiadosti o poskytnutie NFP v druhom kole výberu projektov, kedy 
budú členovia partnerstva povinní predložiť aj dokumentáciu k uskutočneným prieskumom trhu. 
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Avšak vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ/partner je oprávnený zmeniť projekt predložený 
v druhom kole výberu projektov na základe zverejnenej výzvy na predkladanie ŽoNFP v porovnaní 
s posudzovaným projektovým zámerom len v rámci stanoveného rozsahu údajov, pričom v prípade 
rozpočtu projektu môžu byť celkové oprávnené výdavky projektu upravené (zvýšené/znížené) 
maximálne o 10% v porovnaní s posudzovaným projektovým zámerom, odporúčame 
žiadateľom/partnerom už počas prípravy rozpočtu projektového zámeru zrealizovať prieskum trhu 
výlučne pre vlastnú potrebu. 

 

 

10. Otázka sa týka riešených výskumno-vývojových úloh, prostredníctvom ktorých 
žiadateľ/partner preukazuje splnenie podmienky pre posúdenie projektového zámeru č.  
2a. a 2b.: 
- Môže ísť o úlohy, ktorých riešenie bolo ukončené v posledných 36 mesiacoch 

(teda mohli sa začať realizovať aj skôr, ale ich riešenie bolo ukončené počas 
posledných 36 mesiacov)? 

-       Výsledkom minimálne jednej z nich musí byť inovácia zavedená do produkčného 
procesu, teda reálnej výroby? Alebo postačuje, ak ide o inováciu s popísaným návrhom 
na zavedenie do produkčného procesu? Napr. ak výsledok úlohy riešenej výskumnou 
organizáciou spolu s podnikom bola inovácia, ktorú je možné aplikovať v produkčnom 
procese, ale podnik to ešte nespravil, je to možné považovať za splnenie podmienok 
2a. a 2b.?  

ODPOVEĎ:  

Áno, môže ísť o výskumno-vývojové úlohy, ktorých riešenie sa začalo skôr, avšak ukončenie ich 
riešenia musí časovo spadať do obdobia 36 mesiacov pred dátumom predloženia projektového 
zámeru. 

Pre účely splnenia podmienok pre posúdenie projektového zámeru č. 2a. a 2b. v prípade minimálne 
jednej výskumno-vývojovej úlohy musí ísť o reálne zavedenie, resp. aplikáciu inovácie do 
produkčného procesu, t. j. o jej skutočné praktické uplatnenie, ktorého prejavom je produkcia 
nového/inovovaného produktu, prípadne aplikácia inovovaného procesu do produkčnej praxe, 
pričom produkt pre účely splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku môže predstavovať 
hmotný produkt (výrobok) alebo nehmotný produkt (službu). 

 
 

11. V prípade, ak záverečná správa realizácie výskumno-vývojových úloh ktorou sa 
preukazuje  splnenie podmienky pre posúdenie projektového zámeru č. 2a. alebo 2b.  
neobsahuje všetky náležitosti uvedené v Príručke pre žiadateľa, je možné priložiť 
doplnenie? Ak ide o  výskum, ktorého výsledky sú napr. predmetom ochrany práv 
duševného vlastníctva alebo obchodného tajomstva, môže byť záverečná správa upravená, 
prípadne predložená iba jej časť? 
 

ODPOVEĎ:  

V prípade, ak relevantná záverečná správa neobsahuje všetky náležitosti stanovené v Príručke pre 
žiadateľa, je možné vypracovať a predložiť s ňou aj jej doplnenie, resp. dodatok, ktorý bude 
datovaný. V prípade, ak sú informácie alebo údaje uvedené v záverečnej správe predmetom 
obchodného tajomstva, je potrebné ich zreteľne vyznačiť a poskytovateľovi tým vznikne povinnosť 
počas procesu posudzovania projektového zámeru s nimi ako s obchodným tajomstvom nakladať. 

 


