FAQ – Často kladené otázky, II. časť
Výskumná agentúra vydáva k pôvodným častým otázkam a odpovediam
pre nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu v jednotlivých
doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK:
-

DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY PRE 21. STOROČIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04
PRIEMYSEL PRE 21. STOROČIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05
ZDRAVÉ POTRAVINY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06
DIGITÁLNE SLOVENSKO A KREATÍVNY PRIEMYSEL, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-07
ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKE TECHNOLÓGIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08

doplnené časté otázky a odpovede, pričom niektoré z nich sú zamerané
na spresnenie informácií potrebných pre predloženie finálnej žiadosti o nenávratný
finančný príspevok vo vzťahu k tomu, čo je potrebné exaktne plniť pri jednotlivých
kategóriách výskumníkov pre získanie bodov v rámci jednotlivých bodovaných
hodnotiacich a výberových kritérií aplikovaných pre uvedené výzvy. Taktiež sú v tomto
kontexte vysvetlené vzájomné väzby medzi hodnotiacimi a výberovými kritériami
a merateľnými ukazovateľmi.

1. Podľa akých kritérií sa overuje relevantnosť/oprávnenosť výskumných
organizácií pre daný projekt?
Podnikateľské výskumné organizácie

Nepodnikateľské výskumné organizácie

Musia byť držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v zmysle
§ 26a 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
Žiadatelia musia preukázať vo výskumno-vývojovom zámere svoje skúsenosti
s realizáciou výskumných projektov relevantných k vybranej výskumnej
téme/témach definovanej v rámci produktovej línie/líniách v doméne
inteligentnej špecializácie RIS3 SK, pričom sa uvádzajú projekty nie staršie ako
10 rokov. Ako referencia môžu slúžiť projekty financované v rámci
národných/medzinárodných grantových schém na podporu výskumu a vývoja,
alebo vlastné interné projekty/aktivity v oblasti výskumu a/alebo vývoja
financované z vlastných zdrojov výskumnej organizácie. Každá referencia
dokazujúca skúsenosti s realizáciou výskumu a/alebo vývoja musí mať uvedené aj
reálne overiteľné výsledky výskumu a/alebo vývoja (publikačné výstupy,
registrované práva duševného vlastníctva a pod.)

V rámci databázy Obchodného
registra Slovenskej republiky musia mať
podnikateľské výskumné
inštitúcie
zapísané
činnosti
súvisiace
s podávaným
projektom
(s obsahovým zameraním výskumu/
vývoja predkladanej ŽoNFP) a/alebo
„výskum a vývoj v oblasti prírodných
a technických vied“ a/alebo „výskum
a vývoj v oblasti spoločenských a
humanitných vied“.

2. Aký je minimálny
pracovníka?

kvalifikačný

V rámci štatútu, činností uvádzaných
na webovom
sídle,
podľa
organizačnej štruktúry z ktorej je jasne
preukázateľné, že ide o organizáciu
realizujúcu výskum, vývoj a pod. –
v rámci
konkrétnej
posudzovanej
nepodnikateľskej
výskumnej
organizácie
sa
overujú
činnosti
zamerané na VaV s ich konkrétnym
tematickým zameraním.

štandard

na

vedecko-výskumného

a) vedecko-výskumný pracovník by mal spĺňať minimálne nasledovné kvalifikačné
a odborné predpoklady:
 Úplné stredné vzdelanie, resp. ekvivalentné vzdelanie zo zahraničia a zároveň
 odborná prax v oblasti výskumu/vývoja v dĺžke minimálne 5 rokov a súčasne,
alebo v prípade dosiahnutia 2. stupňa vysokoškolského vzdelania je
požadovaná minimálna prax v dĺžke 3 roky, resp. ide o študenta denného
doktorandského/postgraduálneho štúdia,
 pracovná náplň v rámci podnikateľskej, či nepodnikateľskej výskumnej
organizácii je zameraná na vykonávanie výskumných aktivít, t. j. výskum alebo
prieskum zameraný na získanie nových poznatkov o sledovaných javoch
a na získanie nových zručností pre vývoj nových výrobkov, postupov alebo
služieb alebo na dosiahnutie významného zlepšenia existujúcich výrobkov,
postupov alebo služieb, vývoj častí komplexných systémov, stavba prototypov
v laboratórnych podmienkach alebo v podmienkach so simulovanými
rozhraniami prepojenými na existujúce systémy, získavanie, kombinovanie,
formovanie a používanie existujúcich vedeckých, technologických,
obchodných a iných relevantných poznatkov a zručností s cieľom vyvinúť nové
a vylepšené výrobky, postupy alebo služby. V prípade, že posudzovaná osoba
je študentom denného doktorandského/postgraduálneho štúdia, by téma
dizertačnej práce mala súvisieť s témou výskumu (potrebné uviesť v rámci
výskumno-vývojového zámeru a životopise).
b) kľúčový vedecko-výskumný pracovník by mal spĺňať minimálne nasledovné
kvalifikačné a odborné predpoklady:
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, resp. ekvivalentné vzdelanie zo zahraničia
a zároveň
 odborná prax v oblasti výskumu/vývoja v dĺžke minimálne 3 roky a súčasne
 pracovná náplň v rámci podnikateľskej, či nepodnikateľskej výskumnej
organizácii je zameraná na vykonávanie výskumných aktivít, t. j. výskum alebo
prieskum zameraný na získanie nových poznatkov o sledovaných javoch
a na získanie nových zručností pre vývoj nových výrobkov, postupov alebo
služieb alebo na dosiahnutie významného zlepšenia existujúcich výrobkov,
postupov alebo služieb, vývoj častí komplexných systémov, stavba prototypov
v laboratórnych podmienkach alebo v podmienkach so simulovanými
rozhraniami prepojenými na existujúce systémy, získavanie, kombinovanie,

formovanie a používanie existujúcich vedeckých, technologických,
obchodných a iných relevantných poznatkov a zručností s cieľom vyvinúť nové
a vylepšené výrobky, postupy alebo služby.
Upozorňujeme žiadateľa/partnera, že vyššie uvedené kvalifikačné a odborné
predpoklady sú minimálne štandardy a dostatočnosť kvalifikácie jednotlivých
pracovníkov bude posudzovaná aj odborným hodnotiteľom vzhľadom na charakter
jednotlivých výskumných aktivít projektu.

3. Je možné jednoznačne identifikovať, ktoré konkrétne merateľné
ukazovatele majú prepojenie, t. j. sú posudzované na konkrétne
hodnotiace a výberové kritéria tejto výzvy?
Priložená xls matica vytvára prehľad merateľných ukazovateľov definovaných
prílohou č. 6 výzvy s uvedením ich definície týchto merateľných ukazovateľov, ako aj
relevantnosťou pre potreby aplikácie hodnotiaceho kritéria, či povinnosti zachovania
výstupu, t. j. nameranej hodnoty v období udržateľnosti projektu.

FAQ 2 pre
DSV_2018-11-12.xlsx

4. Je oprávnený na podporu podnikateľský subjekt projektového konzorcia,
ktorý nemá v predmete činnosti v Obchodnom registri zapísané také
činnosti, ktoré sú v súlade s identifikovanými funkčnými väzbami,
či hlavnými SK NACE danej domény inteligentnej špecializácie RIS3 SK,
ale len „výskum a vývoj?“
V rámci jednotlivých domén inteligentnej špecializácie RIS3 SK platí:
„Odvetvia patriace medzi kľúčové odvetvia jednotlivých domén môžu vystupovať
ako dodávateľské alebo odberateľské odvetvia medzi sebou, aj v rámci ostatných
domén. Funkčné väzby definujú odvetvia, ktoré môžu byť podporované len vo väzbe
na vybrané kľúčové odvetvia. V rámci domén sa bude vykonávať aj vedecký výskum
a vývoj (M72) a architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
(M71) v nadväznosti na definované kľúčové odvetvia a ich funkčné väzby.“
V súvislosti s uvedeným je oprávnené, aby podnikateľský subjekt mal zapísaný
napr. „výskum a vývoj“ v obchodnom registri, pričom toto pravidlo platí naprieč
všetkými produktovými líniami v jednotlivých doménach inteligentnej špecializácie
RIS3 SK. Zároveň je však v tejto súvislosti potrebné dodržať podmienku poskytnutia
príspevku „Podmienka vo vzťahu k dĺžke existencie žiadateľa/partnera“, ktorá
stanovuje, že žiadateľ/partner, ktorý podlieha Schéme na podporu výskumu a vývoja,
musí mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním
oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorom sa realizuje výskum a/alebo vývoj v rámci
projektu, a to najneskôr 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP, ako aj ďalšie

podmienky oprávnenosti vzťahujúce sa napríklad k existencii doterajších skúseností
s realizáciou výskumu/vývoja tematicky relevantného pre predkladaný projekt a pod..

5. Aký je rozdiel v definícii slovenského špičkového výskumníka, navrátivšieho slovenského špičkového výskumníka zo zahraničia
a zahraničného výskumníka aj vo vzťahu k hodnotiacim a výberovým kritériám a vo vzťahu k merateľným ukazovateľom vo výzve?
Charakteristika
Časová
relevantnosť
posudzovania
kvalitatívnych
parametrov
výskumníka
Minimálne
obdobie
pôsobenia
mimo
SR
v rámci VaV
Občianstvo
Miesto pobytu
počas
realizácie VaV
aktivít projektu

Slovenský špičkový výskumník

Navrátivší slovenský výskumník zo zahraničia

Zahraničný výskumník

n/a

2 roky pred dátumom vyhlásenia výzvy

podľa znenia „Podmienky časovej oprávnenosti výdavkov,“
konkrétne priamych výdavkov projektu t. j. dňom vyhlásenia
výzvy

4 roky, ktoré výskumník preukazuje CV

V prípade, že zahraničný výskumník má aj občianstvo SR (mimo
zahraničného občianstva) a pôsobil v zahraničí najmenej
10 rokov od dátumu vyhlásenia výzvy, je potrebné túto
skutočnosť preukázať CV.

nerelevantné

SR

iné občianstvo ako SR
SR, alebo členské štáty EÚ pri uplatňovaní 15% flexibility

Doména
špecializácie

inteligentnej

publikácie

citácie

H
index

Slovenský špičkový výskumník

Kvalitatívne
parametre

Doména
špecializácie

inteligentnej

publikácie

citácie

H
index

Zahraničný špičkový výskumník

Dopravné prostriedky pre
21. storočie

19

150

5

Dopravné prostriedky pre
21. storočie

38

300

11

Priemysel pre 21. storočie

19

150

5

Priemysel pre 21. storočie

38

300

11

Digitálne
Slovensko
a kreatívny priemysel

18

85

4

Digitálne
Slovensko
a kreatívny priemysel

36

170

8

Zdravie
obyvateľstva
a zdravotnícke technológie

19

375

8

Zdravie
obyvateľstva
a zdravotnícke technológie

38

750

15

Zdravé potraviny a životné
prostredie

19

300

8

Zdravé potraviny a životné
prostredie

38

600

15

Charakteristika

Forma
spolupráce
počas
realizácie

1
2

Slovenský špičkový výskumník
Navrátivší slovenský výskumník zo zahraničia
V prípade, že posudzovaný výskumník nesplnil vyššie uvedené kritériá, je následne
posudzovaný podľa nasledovných aspektov, ktorými sa deklaruje jeho špičkovosť:

A/Alebo slovenský výskumník absolvoval minimálne 4 ročný pracovný pobyt
v nadnárodných organizáciách (OSN, FAO, JRC, CERN) – napr. vo funkcii národného
experta, vedecko výskumného pracovníka.

Alebo slovenský výskumník je členom predsedníctva v zahraničných akademických
spoločnostiach, alebo rozhodovacích orgánov medzinárodných platforiem
a expertných skupín EK, OSN, FAO.

Alebo slovenský výskumník je koordinátor zahraničného vedecko-technického parku.
Pri stanovovaní špičkovosti výskumníka pôsobiaceho v rámci podnikateľského subjektu
(alebo v rámci výskumu bez ohľadu na súkromný/verejný charakter VaV organizácie)
je potrebné splniť najmenej jednu z uvedených podmienok:
•
výskumník bol podávateľom (inventorom) stále aktívnej patentovej žiadosti
(národnej, medzinárodnej), pri ktorej je potvrdená platba prihlasovacieho
a rešeršného poplatku (filing and search fees) alebo excelentný (špičkový)
pracovník je podávateľom (inventorom) udeleného patentu (národného,
regionálneho: napr. európskeho) a/alebo
•
výskumník preukázateľne pôsobil minimálne počas obdobia 4 rokov v rámci
špičkového vedeckého tímu, ktorého minimálne jeden člen spĺňa:
o podmienky špičkovosti výskumníka pôsobiaceho v rámci výskumnovývojovej inštitúcie (t. j. publikačná produktivita, počet citácií, H-index),
a/alebo
o Podmienku byť podávateľom (inventorom) stále aktívnej patentovej žiadosti
(národnej, medzinárodnej), pri ktorej je potvrdená platba prihlasovacieho
a rešeršného poplatku (filing and search fees) alebo excelentný (špičkový)
pracovník je podávateľom (inventorom) udeleného patentu (národného,
regionálneho: napr. európskeho).1



Zahraničný výskumník
V prípade, že posudzovaný výskumník nesplnil vyššie uvedené
kritériá, je následne posudzovaný podľa nasledovných aspektov,
ktorými sa deklaruje jeho špičkovosť:

Alebo zahraničný výskumník je členom predsedníctva
v zahraničných akademických spoločnostiach, alebo
rozhodovacích
orgánov
medzinárodných
platforiem
a expertných skupín EK, OSN, FAO.

Alebo zahraničný výskumník je koordinátor zahraničného
vedecko-technického parku.
Pri stanovovaní špičkovosti výskumníka pôsobiaceho v rámci
podnikateľského subjektu (alebo v rámci výskumu bez ohľadu
na súkromný/verejný charakter VaV organizácie) je potrebné
splniť najmenej jednu z uvedených podmienok:
•
výskumník bol podávateľom (inventorom) stále aktívnej
patentovej žiadosti (národnej, medzinárodnej), pri ktorej je
potvrdená platba prihlasovacieho a rešeršného poplatku
(filing and search fees) alebo excelentný (špičkový)
pracovník je podávateľom (inventorom) udeleného patentu
(národného, regionálneho: napr. európskeho) a/alebo
•
výskumník preukázateľne pôsobil minimálne počas obdobia
4 rokov v rámci špičkového vedeckého tímu, ktorého
minimálne jeden člen spĺňa:
o podmienky špičkovosti výskumníka pôsobiaceho v rámci
výskumno- vývojovej inštitúcie (t. j. publikačná
produktivita, počet citácií, H-index), a/alebo
Podmienku byť podávateľom (inventorom) stále aktívnej
patentovej žiadosti (národnej, medzinárodnej), pri ktorej je
potvrdená platba prihlasovacieho a rešeršného poplatku (filing
and search fees) alebo excelentný (špičkový) pracovník je
podávateľom (inventorom) udeleného patentu (národného,
regionálneho: napr. európskeho).2


riadny pracovný pomer
riadny pracovný pomer na rôzne typy úväzkov, alebo

dohoda o vykonaní práce, alebo

dohoda o pracovnej činnosti, alebo

Zdroj: Metodika exaktnej aplikácie vybraných pojmov v rámci Hodnotiacich a výberových kritérií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zdroj: Metodika exaktnej aplikácie vybraných pojmov v rámci Hodnotiacich a výberových kritérií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Charakteristika
projektu
a v období
udržateľnosti

Personálne
preobsadenie
výskumníka
Minimálny
časový rozsah
na
realizácii
VaV
aktivít
projektu, ktorý
je
potrebné
dodržať
pre
získanie bodov
v rámci
hodnotiacich
kritérií ako aj
pre nenulové
hodnoty
merateľných
ukazovateľov
Minimálny
časový rozsah
počas
udržateľnosti
projektu

Prepojenie
na merateľný
ukazovateľ/
hodnotiace
kritérium

Slovenský špičkový výskumník


Navrátivší slovenský výskumník zo zahraničia
Zahraničný výskumník

príkazná zmluva, prípadne jej ekvivalent, alebo
alebo akákoľvek preukázateľná bezodplatná spolupráca (napr. čestná funkcia v podobe členstva vo vedeckej rade projektu, pracovnej skupine,
výbore a pod.), alebo

zmluva o poskytnutí služby apod.

resp. kombinácia vyššie uvedených foriem

je možné, avšak je potrebné dodržať minimálny časový rozsah človekohodín pre započítanie vedca do nameranej hodnoty merateľného ukazovateľa

600 človekohodín

300 človekohodín

300 človekohodín

150 človekohodín

Hodnotiace kritérium:
Súlad projektu so zásadou výskumnovývojovej excelentnosti (vysokej kvality
obsahového zámeru projektu)

P0196 Počet navrátivších slovenských
výskumníkov zo zahraničia – definícia uvádza,
že ide o počet špičkových slovenských vedcov
pôsobiacich v zahraničí, ktorí sa rozhodli vrátiť
sa do SR.
Hodnotiace kritérium: Príspevok projektu
k cieľu OP VaI pritiahnuť/reintegrovať
slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí

P0315 Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov
v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnotiace kritérium:
Súlad projektu so zásadou výskumno-vývojovej
excelentnosti (vysokej kvality obsahového zámeru projektu)
Príspevok projektu k cieľu OP VaI pritiahnuť špičkových
zahraničných vedcov pre spoluprácu na projektoch
v rámci relevantných oblastí domén RIS3 SK

Charakteristika

Čas
plnenia
merateľného
ukazovateľa
Udržateľnosť
nameranej
hodnoty
merateľného
ukazovateľa

Merná
jednotka

Slovenský špičkový výskumník

Navrátivší slovenský výskumník zo zahraničia
späť pre spoluprácu na projektoch v rámci
relevantných oblastí domén RIS3 SK
Čím väčší počet slovenských vedcov sa vráti
späť a bude pôsobiť v slovenskom výskumnom
priestore, tým by sa mala zvýšiť aj otvorenosť
a excelentnosť slovenskej vedy
prostredníctvom pôsobenia nových vedcov
so zahraničnými skúsenosťami na domácu
komunitu.

Zahraničný výskumník

nerelevantné

k poslednému dňu fyzickej realizácie aktivít projektu

nerelevantné

Zachovaná nameraná hodnota merateľného ukazovateľa ku koncu realizácie aktivít projektu počas celej doby
udržateľnosti projektu.

FTE v rámci personálnej matice
V zmysle
hodnotiacich
a výberových
kritérií
sa
za jedného
slovenského
špičkového výskumníka počíta jedna
osoba bez ohľadu na veľkosť FTE
uvedenom v personálnej matici.

počet (navrátivších výskumníkov)

počet (účastí) – došlo k zmene v rámci ITMS2014+ a bude
predmetom úpravy nasledovnej verzie Metodického pokynu
CKO č. 17 k číselníku merateľných ukazovateľov

6. Do akej doby musíme obsadiť jednotlivé pozície v zmysle prílohy výzvy
č. 4 Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov - a to konkrétne
kľúčový vedecko-výskumný pracovník, vedecko-výskumný pracovník,
pomocní technickí pracovníci a iní pomocní pracovníci v rozsahu, v ktorom
sa priamo podieľajú na výskumno-vývojových aktivitách, ako aj
špičkového
zahraničného
vedecko-výskumného
pracovníka
a slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí?
Každú z uvedených pozícií je potrebné obsadiť do 6 mesiacov od začiatku realizácie
aktivity projektu. V prípade, že žiadateľ uvádza v personálnej matici tieto typy
výskumníkov za účelom získania bodov v rámci hodnotiacich a výberových kritérií,
konkrétne hodnotiacich kritérií:





1.5 Súlad projektu so zásadou výskumno-vývojovej excelentnosti (vysokej
kvality obsahového zámeru projektu),
3.6 Príspevok projektu k cieľu OP VaI pritiahnuť špičkových zahraničných
vedcov pre spoluprácu na projektoch v rámci relevantných oblastí domén
RIS3 SK a
3.7 Príspevok projektu k cieľu OP VaI pritiahnuť/reintegrovať slovenských
vedcov pôsobiacich v zahraničí späť pre spoluprácu na projektoch v rámci
relevantných oblastí domén RIS3 SK

a konkrétnych výberových kritérií:







Využívajú sa pri riešení projektu aspoň 2 špičkoví slovenskí výskumníci?
Využívajú sa pri riešení projektu viac ako 2 špičkoví slovenskí výskumníci?
Využíva sa pri riešení projektu aspoň 1 špičkový zahraničný výskumný
pracovník?
Využívajú sa pri riešení projektu viac ako 3 špičkoví zahraniční výskumní
pracovníci?
Je plánovaný počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných
subjektoch/podnikoch aspoň 2 ?
Je plánovaný počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných
subjektoch/podnikoch väčší ako 2 ?

je potrebné už pri predložení ŽoNFP doložiť životopis konkrétneho špičkového
zahraničného výskumníka a/alebo špičkového slovenského výskumníka a/alebo
slovenského výskumníka pôsobiaceho v zahraničí (slovenského navrátivšieho
výskumníka). To znamená, že pri predkladaní ŽoNFP nemôže ísť o pozície bez mena.
V rámci Výskumnej stratégie projektu dlhodobého strategického výskumu predloženej
pre posúdenie zahraničnými expertmi je vhodné uviesť už konkrétne mená, pričom
tieto je možné v rámci finálnej ŽoNFP zmeniť – pri splnení podmienky výmeny
rovnakého typu výskumníka za rovnaký typ výskumníka (napr. špičkový výskumník
za špičkového výskumníka).
Príloha Formulára ŽoNFP č. 1.01 Výskumno-vývojový zámer v časti 2.1 Zabezpečenie
odborných kapacít na riadenie a realizáciu projektu by mala byť v súlade s prílohou
Formulára ŽoNFP č. 1.01c Personálna matica.
Špičkových výskumných pracovníkov (zahraničných aj slovenských) je možné počas
trvania projektu preobsadiť, pokiaľ budú spĺňa kvalitatívne parametre ako pôvodní
pracovníci.

7. Akým spôsobom sa počítajú plné ekvivalenty pracovných miest, tzv. FTE?
Vykazovanie FTE sa vykonáva vo vzťahu k personálnej matici, ako aj k vybraným
merateľným ukazovateľom:




P0231 Počet
nových
výskumných
pracovníkov
v
podporovaných
subjektoch/podnikoch
P0514 Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných
zariadeniach výskumnej infraštruktúry
P0763 Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo vybudovaných
zariadeniach výskumnej infraštruktúry

V prípade výpočtu FTE pre potreby personálnej matice či vo vzťahu k výpočtom FTE
v rámci merateľných ukazovateľov P0514 a P0763 môže dôjsť k nasledovným
prípadom:
-

riadny pracovný pomer:
o zamestnanec bude pracovať na rovnaký pracovný úväzok (prípady
na obrázku č. 1, 4 a 5), FTE pre daného zamestnanca sa počíta ako
podiel úväzku daného zamestnanca v hodinách a bežne zmluvne
viazaného pracovného času v organizácii (napr. 4 hodiny denne úväzok
/ 8 hodín denný pracovný čas t. j. 0,5 FTE);
o zamestnanec bude pracovať počas doby realizácie projektu na rôzne
pracovné úväzky (prípad na obrázku č. 2 a 3), FTE sa vypočíta
nasledovne:

𝑝𝑜č𝑒𝑡 č𝑙𝑜𝑣𝑒𝑘𝑜ℎ𝑜𝑑í𝑛 𝑣 𝑜𝑑𝑑𝑜𝑏í 1 + 𝑝𝑜č𝑒𝑡 č𝑙𝑜𝑣𝑒𝑘𝑜ℎ𝑜𝑑í𝑛 𝑣 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í 2
𝑓𝑜𝑛𝑑 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛éℎ𝑜 č𝑎𝑠𝑢 𝑝𝑜č𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏𝑖𝑎 1 𝑎 2 𝑝𝑟𝑒 𝑏𝑒ž𝑛𝑒 𝑧𝑚𝑙𝑢𝑣𝑛𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑧𝑎𝑛ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛ý č𝑎𝑠
-

dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti
o najskôr je potrebné stanoviť tzv. zmluvne viazaný pracovný čas takéhoto
zamestnanca v hodinách za pracovný deň (berú sa do úvahy všetky
pracovné dni daného monitorovaného obdobia spolu s platenými
sviatkami)
o následne vypočítame pomer tohto výsledku k bežne zmluvne
viazanému pracovnému času v organizácii

Príklad:
V subjekte projektového konzorcia mal u toho istého zamestnávateľa 1 zamestnanec
uzavreté v roku n dve dohody o vykonaní práce v rozsahu 150 hodín na dobu
3 mesiacov a druhú v rozsahu 200 hodín na 6 mesiacov.
Výpočet:
=(rozsah dohodnutého úväzku v hodinách)/(počet pracovných dní monitorovaného
obdobia)
=( 150+200)/261=1,34
Pomer k bežne zmluvne viazanému pracovnému času v organizácii = (1,34)/8 = 0,17
FTE

Časová os
číslo prípadu

2019

2020

2021

2022

2023

obdobie realizácie aktivít

2024

2025

2026

2027

2028

Vykazovaná nameraná
hodnota merateľného
ukaz.

obdobie udržateľnosti výstupov projektu

1

1

2

0

3

1

4

0

5

1
záverečná monitorovacia správa

Obsadené pracovné miesto

Neobsadené pracovné miesto

Z diagramu vyššie je zrejmé, že v prípade, ak v čase monitorovania záverečnej
monitorovacej správy nie je pracovné miesto obsadené, nie je možné takéto miesto
vykazovať v rámci nameraných hodnôt FTE a následne ani nie je potrebné toto miesto
ani monitorovať v čase udržateľnosti.
Celková suma FTE všetkých pracovníkov v personálnej matici sa nemusí rovnať
cieľovej hodnote v závislosti od dĺžky pôsobenia daných osôb v rámci projektu.
V prípade, že žiadateľ už v rámci prípravy projektu očakáva, že využitie danej
pracovnej pozície je len prechodné a nie do ukončenia projektu, nezapočítava
si daného zamestnanca napríklad do cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa
P0763 Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo vybudovaných zariadeniach
výskumnej infraštruktúry.
Osobitný prístup je uplatňovaný v rámci merateľného ukazovateľa P0231 Počet
nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch, kde sa
vykazujú hrubé nové vedecko-výskumné pracovné miesta, ktoré boli vytvorené
priamo vďaka projektu, znížené o vedecko-výskumné pracovné miesta, ktoré zanikli
v dôsledku projektu, v deň vykazovania3 sú obsadené, a za podmienky,
že v podporenej organizácii došlo k zvýšeniu celkového počtu vedecko-výskumných
pracovných miest. Nárastom počtu výskumných pracovných miest v organizácii sa
myslí rozdiel koncového a východiskového stavu evidovaného počtu výskumných
pracovníkov4, pričom tento rozdiel musí byť vyšší ako 0:


za východiskovú hodnotu počtu zamestnancov sa považuje počet
evidovaného počtu výskumných pracovníkov k poslednému dňu v mesiaci
predchádzajúcemu mesiacu podania žiadosti o príspevok;



za koncovú hodnotu počtu zamestnancov sa považuje počet evidovaného
počtu pracovníkov v deň fyzického ukončenia realizácie aktivít projektu.

Pri výpočte východiskového ako aj koncového stavu zamestnanosti je potrebné
zohľadniť započítavanie údajov za partnerský alebo prepojený podnik, ak partnerský
alebo prepojený podnik má štatút partnera projektu. Pokiaľ sa partnerský alebo
3 Posledný deň monitorovaného obdobia danej monitorovacej správy.
4 Pri výpočte zamestnanosti sa zohľadňuje prepočet na FTE. Ide o evidenčný počet zamestnancov (výskumných)
rozšírený o: a) súkromní podnikatelia a ich spoločníci, ktorí nemajú uzatvorenú pracovnú zmluvu v danej organizácii
(nie sú zamestnancami); b) fyzické osoby v právnom vzťahu, ktoré podľa novely zákona o sociálnom poistení
s účinnosťou od 1.1.2011 nadobudli postavenie zamestnanca (napr. členovia predstavenstva, štatutárneho orgánu,
správnej a dozornej rady, kontrolnej komisie a iného správneho orgánu právnickej osoby, komanditisti komanditnej
spoločnosti, osoby pracujúce na príkazné zmluvy a konatelia firiem) a ktoré nie sú v pracovnom pomere k organizácii.

prepojený podnik nepodieľa na realizácii aktivít projektu, tzn. nevyužíva sa inštitút
partnerstva, jeho zamestnanosť sa neberie pri výpočte ukazovateľa do úvahy.

8. Aký je kompletný zoznam univerzitných vedeckých parkov a výskumných
centier oprávnených v zmysle hodnotiaceho kritéria „1.9 Miera zapojenia
kapacít univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier
na celkovom žiadanom NFP“?

Vedecké parky
park, centrum

názov

Mimo Bratislavského kraja
Výskumné centrum Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
AgroBioTech - SPU v NR

- AgroBioTech

Univerzitný vedecký park Technickej univerzity v Košiciach TECHNICOM - TUKE

Technicom II.

Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné
a budúce aplikácie „PROMATECH“ – SAV v Košiciach (Ústav materiálového
výskumu Slovenskej akadémie vied; Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej Promatech
akadémie vied; Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied; Ústav materiálov
a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied)
Univerzitný vedecký park Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Medipark
MediPark KE - UPJŠ v KE
Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline - ŽU v ZA

UVP UNIZA II.

Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline - ŽU v ZA

VC UNIZA II.

Výskumné centrum ALLEGRO – SAV (Ústav materiálov a mechaniky strojov
Slovenskej akadémie vied; Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie ALLEGRO
vied; Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied; Fyzikálny ústav
Slovenskej akadémie vied) a Slovenská technická univerzita Bratislava
Univerzitný vedecký park Slovenskej technickej univerzity v Bratislave - CAMBO STU
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - CAMBO - STU v BA
Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin) - UK v BA

BioMed Martin

Centrum VaV imunologicky aktívnych látok – SAV v Šarišských Michaľanoch

BMC SAV

Bratislavský kraj
Univerzitný vedecký park Slovenskej technickej univerzity v Bratislave - STU v BA UVP STU
Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií –
SAV BA (Elektrotechnický ústav SAV; Fyzikálny ústav SAV; Ústav anorganickej CAV
chémie SAV; Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV; Ústav polymérov SAV)
Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave - UK v BA

UVP UK

Univerzitný vedecký park pre biomedicínu BA – SAV (Ústav experimentálnej
endokrinológie SAV; Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV;
Ústav experimentálnej onkológie SAV; Ústav merania SAV; Ústav molekulárnej BioMed SAV
fyziológie a genetiky SAV; Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV;
Virologický ústav SAV)

9.

Máme záujem zapojiť sa ako žiadateľ do vyhlásenej výzvy na podporu
dlhodobého strategického výskumu – Dopravné prostriedky pre 21.
storočie s kódom výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04, no nevieme
s určitosťou odpovedať, či bude projekt generovať príjem alebo nie, takže
nevieme, či je pre nás relevantná príloha „1.12 Finančná analýza“. Ako
máme postupovať?

Identifikáciu povinnosti žiadateľa/partnera vykonať finančnú analýzu projektu zistí
nasledovne:
Ak sú celkové náklady žiadateľa/partnera na projekt vyššie ako 100 000 EUR, žiadateľ/
partner vykoná test štátnej pomoci – test je dostupný na webovom sídle OP VaI Test
štátnej pomoci a metodika k testu štátnej pomoci. Ak po vykonaní testu štátnej
pomoci subjektom je výsledok negatívny, a subjekt nepredpokladá generovanie
príjmov, finančná analýza sa nevykonáva. Ak subjekt predpokladá generovanie
príjmov a celkové oprávnené výdavky subjektu na projekt prevyšujú 1 000 000 EUR,
žiadateľ/ partner finančnú analýzu predkladá. Ak žiadateľ/partner vykonal test štátnej
pomoci s pozitívnym výsledkom, predkladá finančnú analýzu ak predpokladá
generovanie príjmov z projektu.
Ak žiadateľ nepredpokladá, resp. nevie odhadnúť generovanie príjmov z projektu pri
podaní ŽoNFP, finančnú analýzu nepredkladá, pričom ak v procese implementácie
vygeneruje, resp. bude generovať príjem z projektu, finančnú analýzu vypracuje
a predloží hneď ako nastane táto skutočnosť. V prípade, ak žiadateľ vygeneruje taký
čistý príjem, ktorý presahuje limit Rámca pre štátnu pomoc na výskum, vývoj
a inovácie a nepremietne tento čistý zisk spätne do realizácie výskumno-vývojových
aktivít vo forme napr. dodatočných výdavkov (investičných alebo prevádzkových),
bude sa analyzovať medzera vo financovaní, ktorá bude zohľadnená buď v krátení
NFP, alebo preklasifikovaní subjektu na subjekt v zmysle pravidiel štátnej pomoci
(zníženie intenzít pomoci).
Povinnosť predkladať finančnú analýzy sa nevzťahuje na žiadateľov/partnerov, ak:
 negenerujú príjmy
 sa na subjekt vzťahujú pravidlá o štátnej pomoci
 sú subjekty, podporené z finančných nástrojov podľa MP CKO č. 7 sa pod čl. 61:
a)
Projekty, ktoré sú výlučne podporované z ESF
b)
Projekty, pri ktorých celkové oprávnené náklady pred uplatnením odsekov 1 až
6 čl. 61 všeobecného nariadenia5 nepresahujú 1 000 000 EUR
c)
Projekty návratnej pomoci, ktoré podliehajú povinnosti úplného splatenia,
a ceny
d)
Projekty technickej pomoci
e)
Projekty podpory na finančné nástroje alebo z finančných nástrojov
f)
Projekty, pri ktorých má verejná podpora formu paušálnych súm alebo
štandardnej stupnice jednotkových výdavkov
g)
Projekty realizované podľa spoločného akčného plánu
h)
Projekty, pre ktoré sú sumy alebo miery podpory vymedzené v prílohe I
k nariadeniu o EPFRV
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde zahrnuté do spoločného
strategického rámca a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje
nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006
5

i)
j)
k)

Projekty, ktoré negenerujú čisté príjmy (ich príjmy nestačia na úplné pokrytie
prevádzkových nákladov)
Projekty, ktoré negenerujú príjmy
Projekty, pri ktorých je už existujúca infraštruktúra alebo využívanie služieb
spoplatnené a jej čisté príjmy sa po realizácii projektu (ktorým bola investícia
do tejto infraštruktúry alebo služieb) nezvýšia, nejedná sa o projekt vytvárajúci
príjem.

10. Aký
je
postup
v prípade,
že
žiadateľ/partner
projektu
nepredpokladal/nevedel odhadnúť generovanie príjmov a pri predložení
ŽoNFP nevypracoval z toho dôvodu finančnú analýzu, no počas
implementácie projektu alebo počas doby udržateľnosti takýto príjem
vygeneruje?
V takomto prípade žiadateľ, resp. partner vypracuje finančnú analýzu, hneď ako
vygeneruje akýkoľvek príjem v dôsledku realizácie projektu. Finančná analýza
by v takomto prípade nemala vychádzať z predpokladov, resp. odhadov ale z čo
najreálnejších hodnôt príjmov z projektu. Finančnú analýzu je potrebné aktualizovať
na základe reálnych tokov pravidelne (spravidla na ročnej báze), aby zohľadňovala
čo najreálnejší vývoj finančných tokov, ktorý vstupuje do výpočtu finančnej medzery,
resp. zohľadňuje vysporiadanie vygenerovaných príjmov z projektu. Rámec pre štátnu
pomoc na výskum, vývoj a inovácie určuje limit pre podiel hospodárskej činnosti, ktorý
nemôže presiahnuť 20% celkovej ročnej kapacity príslušného subjektu. Na účely tohto
rámca bude podľa Komisie táto podmienka splnená v prípade, že na hospodárske
činnosti sa budú spotrebúvať presne tie isté vstupy (napr. materiál, zariadenia,
pracovná sila) ako na nehospodárske činnosti. Žiadateľ, ktorý nepodlieha pravidlám
Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) je povinný v zmysle
podmienky poskytnutia príspevku č. 2.8.1 Podmienka týkajúca sa štátnej pomoci
a vyplývajúca zo schém štátnej pomoci každoročne monitorovať daný limit
prostredníctvom prílohy Príručky pre žiadateľa č. 2.08 Prehľad hospodárskeho využitia
kapacít. Metodika vykazovania ročnej kapacity hospodárskych činností je zverejnená
na webovom sídle www.opvai.sk a www.vyskumnaagentura.sk v časti Dokumenty/
Metodické dokumenty v gescii MŠVVaŠ SR. Referenčné obdobie pre sektor Výskum
a inovácie predstavuje 15-25 rokov, toto obdobie, predstavuje časové obdobie,
v rámci ktorého sa vo finančnej analýze uvádzajú plánované, resp. reálne hodnoty
príjmov a výdavkov. V prípade subjektu vytvárajúceho čistý príjem počas
stanoveného referenčného obdobia (t. j. počas obdobia realizácie projektu, ako aj
po jeho ukončení), ktorých celkové oprávnené výdavky sú vyššie ako 1 000 000 EUR,
sa potenciálny čistý príjem z projektu určí buď vopred prostredníctvom výpočtu
finančnej medzery z finančnej analýzy projektu alebo vygenerovaný príjem sa
zohľadní počas realizácie projektu na základe reálnych finančných tokov.
V prípade, ak objektívne nie je možné vopred stanoviť príjmy a čisté príjmy vytvorené
do piatich rokov od ukončenia realizácie projektu, alebo ich výška bude
podhodnotená, budú tieto nepredpokladané príjmy odpočítané z celkových
oprávnených výdavkov projektu. Prijímateľ je povinný podávať RO/SO informácie
o výške skutočne vytvorených čistých príjmov, a to prostredníctvom následných
monitorovacích správ po dobu piatich rokov od ukončenia realizácie projektu.
Uplynutím týchto piatich rokov však monitorovanie projektu pre prijímateľa/partnera

nekončí. Za účelom preukázania celkovej udržateľnosti projektu, prijímateľ pokračuje
v predkladaní ďalších následných monitorovacích správ, a to v zmysle Zmluvy
o poskytnutí NFP. Ak bude projekt vytvárať čisté príjmy už počas realizácie projektu,
RO/SO zabezpečuje kontrolu čistých príjmov, a to kontrolou na mieste, minimálne
jedenkrát počas obdobia realizácie projektu, najneskôr pred schválením záverečnej
žiadosti o platbu.
Žiadateľ, v prípade projektov, ktoré vytvárajú čistý príjem počas stanoveného
referenčného obdobia, vypĺňa, resp. vypracúva finančnú analýzu.

11. Pri príprave dokumentu výskumnej stratégie projektu dlhodobého
strategického výskumu pre posúdenie zahraničnými expertmi sme
presiahli maximálny rozsah textu pri niektorých častiach. Bude takáto
stratégia akceptovaná zo strany VA? Ak by nastala takáto situácia aj napr.
pri príprave Výskumno-vývojového zámeru, bude takýto dokument
akceptovaný? Do akej miery je možné tento rozsah prekročiť a počítajú sa
do daného rozsahu aj obrázky?
Maximálny rozsah textu v častiach výskumnej stratégie projektu dlhodobého
strategického výskumu pre posúdenie zahraničnými expertmi a výskumno-vývojového
zámeru bol určený z dôvodu zabezpečenia čo najstručnejšieho a najvýstižnejšieho
textu v jednotlivých častiach, aby bolo možné zabezpečiť čo najefektívnejšiu kontrolu
a následné odborné hodnotenie zo strany VA, resp. odborných hodnotiteľov. Preto
odporúčame dodržať maximálny rozsah s maximálnym prekročením o 30%
v nevyhnutných prípadoch. Do limitných hodnôt sa nepočítajú obrázky (nemyslia sa
tabuľky), ktoré žiadateľ rovnako môže vložiť do dokumentov len s účelom
jednoznačnej a jednoduchšej deskripcie riešenej problematiky, javu.

12. V rámci vyhlásenej výzvy sa plánujeme zúčastniť ako partner projektu.
Sme štátna organizácia výskumu a vývoja, ktorej hlavná aktivita je
v projekte nezávislý výskum a vývoj. Chceli by sme sa informovať, či je
možné zvoliť priemyselný výskum ako doplnkovú aktivitu (hospodársku
aktivitu) v rámci pripravovanej žiadosti o NFP? Bude priemyselný výskum
pre nás ako organizáciu štátnej správy oprávnený?
Pre organizácie štátnej správy, ako aj pre všetky nepodnikateľské výskumné inštitúcie
platí pravidlo, že môžu v projekte vykonávať výlučne aktivitu nezávislý výskum a vývoj.
Pričom ďalej platí, že nezávislý výskum a vývoj chápeme ako jediný typ oprávnenej
aktivity, ktorý realizuje subjekt mimo schémy štátnej pomoci na podporu výskumu
a vývoja. Realizácia doplnkovej hospodárskej aktivity nie je typ oprávnenej aktivity
v projekte pre nepodnikateľské výskumné inštitúcie (a preto sa ani pri príprave projektu
neplánuje dopredu), ale o pojem, ktorý sa označuje možnosť realizovať následne
počas životného cyklu projektu zo strany nepodnikateľských výskumných inštitúcií
generovanie príjmov do výšky 20% ročnej kapacity (napríklad realizovanie zmluvného
výskumu pre tretiu stranu) bez toho, aby boli porušené pravidlá štátnej pomoci pre
konkrétny projekt.

13. Môžeme ako prijímateľ z podnikateľského sektora vytvoriť jednu spoločnú
aktivitu s partnerom z akademického sektora? Prípadne bolo by možné
vytvoriť spoločnú aktivitu s partnerom z podnikateľského sektora?
Aj keď priamo vo výzve nie je stanovené, že subjekty s rôznymi intenzitami pomoci
a s rôznymi typmi oprávnených aktivít nemôžu parciálne riešiť výskumno-vývojové
aktivity v rámci aktivity s identickými črtami, v takýchto prípadoch je však potrebné
formálne rozdeliť túto aktivitu na podaktivity a zaradiť ju do rozpočtu projektu ako aj
do výskumno-vývojového zámeru so správnym zaradením k jednotlivým typom
výskumu (nezávislý výskum, priemyselný výskum a experimentálny vývoj) ako aj
k intenzitám pomoci v závislosti od typu subjektu, resp. od typu výskumu a/alebo
vývoja, odporúčame pre lepšiu prehľadnosť, ako aj lepšie zohľadnenie a popis
spôsobu dodržiavania pravidiel štátnej pomoci nespájať do jednej aktivity subjekt
podnikateľského sektora a subjekt zo sektora nepodnikateľských výskumných
organizácií.

14. Kedy sa uplatňujú výberové kritériá? Uplatňujú sa v rámci hodnotenia
všetky výberové kritériá?
Pokiaľ je v rozpore podmienka výzvy s výberovým kritériom, ktorým sa
riadiť? Napr.: V podmienkach poskytnutia príspevku výziev na podporu
dlhodobého strategického výskumu sa v podmienke č. 2.3.2 uvádza,
že projekt musí byť predložený v doméne inteligentnej špecializácie: Názov
domény (napr. Zdravé potraviny a životné prostredie). V dokumente
HODNOTIACE A VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ PRE PROJEKTY VÝSKUMU A VÝVOJA
OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE - MŠVVAŠ SR, v časti
5 Výberové kritériá sa v obsahových-výberových kritériách uvádza:
„Je projekt multidisciplinárneho charakteru – t. j. je prepojený v rámci
svojich výskumno-vývojových aktivít minimálne na 2 domény RIS3 SK a to
prostredníctvom viac ako jednej produktovej línie a súčasne viac ako
jednej funkčnej väzby v rámci identifikovaných domén RIS3 SK?“
Výberové kritériá sa uplatňujú iba pri výzvach, ktoré majú súťažný charakter,
t. j. neuplatňujú sa pri vyzvaniach na národné projekty, pri výzvach
na komplementárne projekty k schváleným projektovým účastiam slovenských
inštitúcií v medzinárodných schémach a pri projektoch na podporu výskumnovývojových kapacít, programoch a iniciatívach v rámci špecifických cieľov 1.1.3
a 2.1.1.
Výberové kritériá sa využijú pre zoradenie projektov, ktoré sa nachádzajú na hranici
danej výškou alokácie na výzvu alebo jej príslušnej časti a nie je možné ich zoradiť
z dôvodu rovnakého počtu bodov z odborného hodnotenia.
Vzhľadom na charakter a rôznorodosť príkladov aktivít OP VaI, nemusia byť všetky
výberové kritériá relevantné pre všetky výzvy v rámci jednotlivých špecifických cieľov
OP VaI v gescii MŠVVaŠ SR. Využívané budú len relevantné výberové kritériá
pre konkrétnu výzvu v súlade s jej podmienkami poskytnutia príspevku.

Primárne je potrebné splniť všetky podmienky určené vo výzve. Ako bolo uvedené
vyššie, budú využívané len relevantné výberové kritéria pre konkrétnu výzvu, v danom
príklade je kritérium nerelevantné.

15. Definícia merateľného ukazovateľa PO355 „Počet prihlášok registrácie
práv duševného vlastníctva“ uvádza viacero práv duševného vlastníctva,
avšak nie všetky je možné registrovať v zmysle platnej Slovenskej
legislatívy.
Prosíme preto o usmernenie, ako máme preukázať splnenie tohto
ukazovateľa v prípade, ak napĺňame jeho definíciu vytvorením takej formy
duševného vlastníctva, ktorou je autorské právo, právo príbuzné
autorskému právu alebo práva súvisiace s autorským právom.
Dosiahnutie/vlastníctvo autorského práva, práva príbuzného autorskému právu
a práva súvisiace s autorským právom nie je relevantné pre stanovenie “nenulovej“
cieľovej hodnoty predmetného merateľného ukazovateľa. Relevantné sú výhradne
práva duševného vlastníctva, ktoré je možné oficiálne registrovať, ktorými sú:
-

patentové právo (právo vynálezov),
právo (priemyselných) dizajnov,
právo úžitkových vzorov,
právo topografií polovodičových výrobkov,
právo nových odrôd rastlín a nových plemien zvierat,
známkové právo (právo ochranných známok),
právo označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov.

16. Je oprávnenou právnou formou v rámci výzvy na podporu dlhodobého
strategického výskumu v jednotlivých doménach RIS3 SK aj združenie
právnických osôb?
Záujmové združenie právnických osôb ako právna forma je oprávnená iba v pozícii
partnera v zmysle podmienky výzvy č. 2.2.1 Podmienka oprávnenosti partnera
(právna forma), nakoľko právna forma Združenie právnických osôb spadá v zmysle
§ 7 d) pod Neziskový sektor. To znamená, že združenie právnických osôb môže v rámci
vyhlásených výziev mať plánovaný typ aktivity „nezávislý výskum a vývoj“ a súčasne
musí jej činnosť v rámci projektu byť v súlade s pravidlami štátnej pomoci platnými
pre realizovanie nezávislého výskumu a vývoja. Pre samohodnotenie splnenia
podmienok štátnej pomoci bola zverejnená metodická pomôcka, ktorú v tejto
súvislosti dávame do pozornosti:
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gescii-va/metodicképomôcky/

17. Môže neziskový sektor vystupovať ako podnik, pokiaľ test štátnej pomoci
indikuje štátnu pomoc?
„Podnikom“ v zmysle definície Schémy štátnej pomoci môžu byť aj subjekty
neziskového sektora, napr. občianske združenia, neziskové organizácie, združenia
právnických osôb, ako aj vysoké školy a verejné výskumné inštitúcie, v prípade ak to
podmienky oprávnenosti žiadateľa/partnera (právna forma) dovoľujú. Výsledky
individuálneho testu štátnej pomoci však ešte nemusia znamenať automaticky
povinnosť prihliadať na tento subjekt ako „podnik“ v zmysle Schémy štátnej pomoci.
Dôležitý je rozsah hospodárskych činností v projekte. Ak sa určitý subjekt, resp.
infraštruktúra tohto subjektu využíva na hospodárske aj nehospodárske činnosti,
pravidlá štátnej pomoci sa vzťahujú na verejné financovanie iba v tom rozsahu,
v akom toto financovanie pokrýva náklady spojené s hospodárskymi činnosťami.
Ak sa takýto subjekt, resp. jeho infraštruktúra využíva takmer výlučne
na nehospodárske činnosti, na jej financovanie ako také sa nemusia vzťahovať
pravidlá štátnej pomoci za predpokladu, že jej hospodárske využitie zostáva čisto
vedľajšie, tzn. že ide o činnosť, ktorá je priamo spojená s prevádzkou tohto subjektu,
resp. infraštruktúry a je nevyhnutná alebo je neoddeliteľne previazaná s hlavným
využitím na činnosti nehospodárskeho charakteru. Táto podmienka je splnená
v prípade, že na hospodárske činnosti sa budú spotrebúvať presne tie isté vstupy
(napr. materiál, zariadenia, pracovná sila a pod.) ako na nehospodárske činnosti,
a v prípade, že kapacita pridelená každoročne na takéto hospodárske činnosti
nepresiahne 20% celkovej ročnej kapacity príslušného subjektu.
Súčasne ale treba prihliadať na to, že výzva v rámci podmienky poskytnutia príspevku
č. 2.3.1 priamo definuje oprávnené aktivity pre jednotlivé typy výskumných
organizácií. V tomto zmysle nepodnikateľské výskumné organizácie môžu
v predkladanej žiadosti o NFP plánovať realizáciu výhradne len nezávislého výskumu
a vývoja a podnikateľské výskumné organizácie (podnikateľské subjekty) výhradne
len priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj.

18. V rámci Výskumnej stratégie projektu dlhodobého strategického výskumu
boli uvádzaní určití kľúčoví vedecko-výskumní pracovníci, je možné meniť
ich obsadenie?
Žiadateľ môže preobsadiť svoje kľúčové vedecko-výskumné personálne obsadenie
a to výhradne tak, aby zabezpečil rovnaký počet výskumníkov v rámci relevantnej
odbornosti a spĺňajúce minimálne kvalitatívne nároky na kľúčových vedeckovýskumných pracovníkov / vedecko-výskumných pracovníkov, alebo kvalitatívny
štandard špičkového výskumníka.

19. Akým spôsobom sa vypočíta 15% pre „experimentálny vývoj“ za projekt
pre jednotlivé subjekty v rámci hodnotiaceho kritéria „Miera originálnosti
a inovatívnosti predkladaného projektu“ pre získanie 5 bodov t. j.
za splnenie podmienky minimálne 15%-ného podielu „experimentálneho
vývoja“ na celovom NFP v rámci účasti podnikateľského sektora?
Pre vypočítanie 15% NFP je dôležité, že ide o podnikateľský sektor, resp. schémové
subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, ktoré sa v rámci projektu zaoberajú
experimentálnym vývojom a/alebo priemyselným výskumom. Preto do výpočtu

vstupujú len NFP subjekty projektového konzorcia spadajúce pod schému štátnej
pomoci vykonávajúce experimentálny vývoj a/alebo priemyselný výskum, pričom
tieto subjekty tvoria menovateľ pomerového ukazovateľa a NFP subjektov
projektového konzorcia plánujúceho v projekte vykonávať experimentálny vývoj je
čitateľom tohto ukazovateľa.
Príklad:
Subjekt A realizuje nezávislý výskum a vývoj
Subjekt B realizuje experimentálny vývoj
Subjekt C realizuje experimentálny vývoj a priemyselný výskum
Zápis vzorca pre výpočet 15% NFP bude nasledovný:
𝐵 + 𝐶(č𝑎𝑠ť 𝑁𝐹𝑃 𝑝𝑟𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡á𝑙𝑛𝑦 𝑣ý𝑠𝑘𝑢𝑚)
𝐵 + 𝐶(𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑁𝐹𝑃 𝑡ý𝑐ℎ𝑡𝑜 𝑑𝑣𝑜𝑐ℎ 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑜𝑣)
Subjekt A realizuje len nezávislý výskum a vývoj, preto nevstupuje do výpočtu.

20. Akým spôsobom sa bude vyhodnocovať scientometria špičkového experta,
ktorý má napr. rôzne H-indexy v rôznych indexovaných databázach?
V prípade zistenia, že daný vedec má rôzne scientometrické údaje, v rámci rôznych
indexovaných databáz, berie sa do úvahy vyššia hodnota indexu z databázy, ktorá
ho uvádza.

21. Akým spôsobom máme vymedziť nevyhnutné výdavky na stavebné úpravy
v rámci projektu?
Pri výdavkoch na stavebné úpravy z hľadiska oprávnenosti posudzujeme dve
kategórie oprávnenosti výdavkov, a to:
A. Vecná oprávnenosť výdavkov na stavebné práce:
Výdavky na stavebné práce sú vecne oprávnenými výdavkami v prípade, ak:
 sú nevyhnuté pre splnenie cieľov projektu v súlade s cieľmi výzvy
Ide o stavebné práce, bez ktorých by nebolo možné výskumno-vývojové aktivity
zrealizovať.
 ide o nevyhnutné stavebné úpravy súvisiace s osadením, zabudovaním
výskumnej infraštruktúry ako aj s následným užívaním a sprístupnením výskumnej
infraštruktúry
Sú to také stavebné úpravy, bez ktorých by nebolo možné prístrojovú infraštruktúru
zabudovať, osadiť, napojiť k potrebným inžinierskym sieťam.
Tieto stavebné úpravy musia plniť všeobecné právne predpisy (najmä zákon
č. 50/1976 Zb., vyhláška č. 59/1982 Zb., nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z.). Tieto
stavebné úpravy musia byť zároveň v súlade so stanovenými horizontálnymi princípmi
Udržateľný rozvoj, Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia, a teda prispievať
k vytváraniu podmienok, ktoré zohľadňujú špecifické potreby znevýhodnených skupín
a znižujú rodovú segregáciu (napr. bezbariérové architektonické prostredie pre osoby

so zdravotným postihnutím) a tiež prispievať k ochrane životného prostredia
a podpore efektívneho využívania zdrojov (aj v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z.).
Splnenie vyššie uvedených podmienok žiadateľ preukazuje prostredníctvom
podrobného zdôvodnenia a opisu stavebných prác v prislúchajúcich častiach ŽoNFP
a jej prílohách (najmä vo formulári ŽoNFP v časti 7. Popis projektu, v komentári
rozpočtu – ISVA, prieskum trhu, cenová ponuka resp. výkaz výmer, projektová
dokumentácia, prípadne identifikovať tieto informácie vo výskumno-vývojovom
zámere.
B. Finančná oprávnenosť výdavkov na stavebné práce:
V prípade stavebných prác nie je potrebné vykonávať prieskum trhu. Žiadateľ v tomto
prípade predloží nacenený výkaz výmer od certifikovaného spracovateľa (osoba
oprávnená naceniť konkrétne práce) ako prílohu k rozpočtu (výkaz výmer potvrdený
pečiatkou a podpisom spracovateľa). Nie je potrebné tento výkaz výmer preklápať
do rozpočtu projektu, avšak do rozpočtu projektu je potrebné preklopiť kumulované
(agregované) položky z naceneného výkazu výmer (v súlade s rekapituláciou
objektov stavby výkazu výmer). Vypracovaný výkaz výmer od certifikovaného
spracovateľa musí preukázateľne vychádzať z projektovej dokumentácie
(vyhotovenej v rozsahu, z ktorého je možné vypracovať rozpočet stavby) alebo
z takého zdroja, z ktorého je možné objektívne a jednoznačne kvantifikovať jednotlivé
stavebné prvky, materiály, dodávky, montáže a práce. Jednotlivé položky výkazu
výmer musia z hľadiska počtu jednotiek a jednotkovej ceny spĺňať pravidlá
hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti a musia zodpovedať obvyklým cenám
v danom mieste a čase (napr. využitím aktualizovaného cenníku rozpočtového
programu alebo aktuálnych cien stavebných a dodávateľských firiem). Výkaz výmer
nesmie obsahovať tzv. vedľajšie rozpočtové náklady.
Upozorňujeme žiadateľov, že oprávnenými výdavkami na stavebné úpravy sú iba
nevyhnutné stavebné práce existujúcich budov, a teda nejedná sa o výstavbu
nových budov, dostavbu budov a prístavbu/nadstavbu k existujúcim budovám alebo
inú rozsiahlu rekonštrukciu, modernizáciu, úpravu a obnovu budov nesúvisiacu
s realizáciou aktivít projektu a nesúvisiacu s plnením cieľov projektu. Vecná a finančná
oprávnenosť stavebných prác bude overovaná aj v čase realizácie projektu
(napr. kontrola verejného obstarávania, kontrola ŽoP, fyzické overovanie na mieste).
Stavebné práce nemôžu prekročiť 20% celkových oprávnených priamych výdavkov
projektu.

