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Financovanie operácií mimo oblasti programu
v zmysle článku 70 (2) všeobecného nariadenia1 v rámci v rámci výzvy
implementovanej v gescii Ministerstva hospodárstva SR zameranej
na podporu vzniku a činnosti technologicko - inovačných platforiem
Legislatívne východisko
V súlade s článkom 70, odsek 2 všeobecného nariadenia môže riadiaci orgán odsúhlasiť realizáciu operácie
(projektu alebo jeho časti) mimo oblasti programu, ale v rámci Európskej Únie za predpokladu, že sú splnené všetky
nasledovné podmienky:
a) operácia je prínosom pre oblasť programu;
b) celková suma z EFRR pridelená v rámci programu na operácie umiestnené mimo oblasti programu
nepresahuje 15 % podpory poskytnutej z EFRR na úrovni prioritnej osi v čase prijatia programu;
c) monitorovací výbor odsúhlasil operáciu alebo príslušné druhy operácií;
d) povinnosti orgánov zodpovedných za program, ktoré súvisia s riadením, kontrolou a auditom a týkajú sa
operácie, plnia orgány zodpovedné za program, v rámci ktorého je na danú operáciu poskytnutá podpora,
alebo uzatvoria dohody s orgánmi v oblasti, v ktorej sa operácia realizuje.
Predmet riešenia
V procese prípravy výzvy2 zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko - inovačných platforiem v rámci
jednotlivých odvetví hospodárstva bola zo strany Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“), ako
sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej len „OP VaI“), identifikovaná potreba
uplatnenia výnimky podľa čl. 70 ods. 2 všeobecného nariadenia pre projektové zámery/projekty realizované v rámci
predmetnej výzvy.
Zdôvodnenie
Oblasť programu pre predmetnú výzvu predstavuje územie celej Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského
kraja. Keďže jedným z cieľov výzvy je podpora vyvárania partnerstiev subjektov z podnikateľského sektoru
s výskumnými organizáciami, bolo potrebné sa vysporiadať so skutočnosťou, že znalostná a infraštruktúrna báza
v SR vykazuje značnú asymetriu z hľadiska teritoriálneho rozloženia. Z pohľadu výskumno - vývojového
potenciálu je v Bratislavskom kraji lokalizovaných viac ako 50% celoslovenských kapacít. Pracoviská
lokalizované v Bratislavskom regióne dosahujú viac ako 60% výkonov v oblasti medzinárodnej výskumno - vývojovej
angažovnosti a viac ako 70% všetkých vedeckých výstupov Slovenska publikovaných v renomovaných
medzinárodných časopisoch. Výskumno - vývojová a inovačná aktivita v Bratislavskom kraji je previazaná
s hospodárskym rozvojom celého Slovenska. Výskumno - vývojové tímy z výskumných inštitúcií v Bratislavskom kraji
spolupracujú s hospodárskou praxou, ktorej značná časť sa nachádza mimo územia Bratislavského kraja a majú
veľký význam pre slovenské hospodárstvo ako celok. Bratislavský kraj je kľúčovou súčasťou výskumno - inovačného
systému SR, bez ktorého nie je možné zabezpečovať strategické úlohy hospodárskeho a spoločenského rozvoja,
pričom absorpčná kapacita bratislavských výskumných organizácií je podstatne vyššia ako v ostatných krajoch.
Intenzívna spolupráca by sa teda mala podporiť aj prostredníctvom realizácie spoločných výskumných projektov
výskumníkov z Bratislavského kraja a z ostatných krajov SR.
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Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, 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 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 v platnom znení
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V rámci predmetnej výzvy zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko - inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví
hospodárstva sa uplatňuje dvojkolový proces výberu, v rámci ktorého sa výber projektov realizuje v prvom kole na základe výzvy na
predkladanie projektových zámerov a v druhom kole na základe výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP. Uplatnenie čl. 70 (2)
v zmysle tohto dokumentu sa vzťahuje na obidve kolá výberu, t.j. na obe uvedené výzvy.

Aplikácia uvedeného prístupu môže zvýšiť kvalitu podporených projektov prostredníctvom podpory medziregionálnej
výskumno - vývojovej spolupráce, ktorá je v plnom súlade s princípmi prezentovanými a vyžadovanými zo strany EK
predovšetkým v oblasti:
-

zabezpečenia efektívneho využitia národných výskumno - vývojových kapacít, ktoré boli
podporené/vybudované v programovom období 2007 - 2013 v rámci celého územia SR pri súčasnej
podpore domén inteligentnej špecializácie SR;
využitia spolupráce s excelentmými výskumno - vývojovými kapacitami a/alebo výskumnými inštitúciami,
ktoré sa fyzicky nachádzajú mimo programového územia;
zamedzenia duplicitného vzniku a financovania takých výskumných infraštruktúr v oblasti programu, ktoré
už existujú mimo neho, napr. v rámci Bratislavského kraja.

Tento prístup je v súlade s intervenčnou logikou prioritnej osi 1 OP VaI a prispeje k dosiahnutiu cieľov tejto prioritnej
osi, pričom rešpektuje základné princípy budovania výskumnej infraštruktúry do roku 2020 definované v OP VaI,
v zmysle ktorých bude v súvislosti s projektmi zameranými na zriadenie a modernizáciu výskumnej infraštruktúry pre
roky 2014 - 2020 charakteristická koncentrácia, konsolidácia a optimalizácia využívania už podporenej
infraštruktúry vrátane využívania infraštruktúry pre potreby podnikateľského sektoru.
Cieľom tohto prístupu je vytvoriť podmienky pre efektívnu implementáciu projektov realizovaných v rámci
predmetnej výzvy a zvýšiť kvalitu, pridanú hodnotu a počet želaných výstupov týchto projektov, pri
súčasnom zabezpečení podmienky, že každá časť projektového zámeru/projektu zrealizovaná mimo oblasti
programu (t.j. v Bratislavskom kraji) bude mať preukázateľný prínos pre oblasť programu (všetky kraje Slovenskej
republiky s výnimkou Bratislavského kraja).
Uplatnenie čl. 70 ods. 2 všeobecného nariadenia pre projektové zámery/projekty realizované v rámci tejto
výzvy, t.j. možnosť realizovať určené aktivity projektového zámeru/projektu, resp. ich časť mimo oblasti
programu, konkrétne na území Bratislavského kraja, je relevantné výlučne v rámci hlavných aktivít
„priemyselný výskum“ a/alebo „experimentálny vývoj“ realizovaných partnerom, ktorý je výskumnou
organizáciou v zmysle podmienok stanovených predmetnou výzvou.
Sumárne informácie o spôsobe uplatnenia článku 70 odseku 2 všeobecného nariadenia v rámci výzvy
zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko - inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví
hospodárstva:
Oprávnení žiadatelia:

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.:
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.

Oprávnení partneri:

1)

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.:
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.

2)

Právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b) a c) 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 organizácií ústrednej štátnej správy
v znení neskorších predpisov (ďalej len „výskumné organizácie“), t.j. subjekty zo:
a) štátneho sektoru:
i) Slovenská akadémia vied;
ii) právnické osoby vykonávajúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi
štátnej správy;
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b)

sektoru verejných výskumných inštitúcií:
i) verejné výskumné inštitúcie;

c)

sektoru vysokých škôl:
i) verejné vysoké školy;
ii) štátne vysoké školy;
iii) súkromné vysoké školy;
iv) právnické osoby vykonávajúce výskum a vývoj zriadené vysokými školami.

Poznámka:
Uplatnenie čl. 70 ods. 2 všeobecného nariadenia je relevantné výlučne pre partnerov, ktorí
sú výskumnými organizáciami podľa vyššie uvedeného bodu 2).
Prioritná os:

Prioritná os 1: Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Špecifický cieľ:

Špecifický cieľ 1.2.2: Rast výskumno - vývojových a inovačných kapacít v priemysle a
službách

Alokácia finančných
prostriedkov (zdroje EÚ):

57 000 000 EUR

Oprávnené aktivity:

Aktivita č.1: Zriadenie alebo modernizácia výskumnej infraštruktúry
-

uvedenú aktivitu môžu realizovať iba žiadatelia a partneri, ktorí sú fyzickými alebo
právnickými osobami oprávnenými na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b)
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;
nemôžu ju teda realizovať výskumné organizácie, v ich prípade ide primárne
o využívanie existujúcej, prípadne podporenej výskumnej infraštruktúry a jej
využívanie pre potreby subjektov z podnikateľského sektoru.

Aktivita č 2: Priemyselný výskum
Aktivita č 3: Experimentálny vývoj
-

-

predmetom realizácie uvedených hlavných aktivít je realizácia jednotlivých úloh
priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja zameraných súhrnne na:
a) dosiahnutie minimálne troch inovácií (dosiahnuté môžu byť inovácie produktu
alebo procesu) minimálne nízkeho stupňa a zároveň
b) zabezpečenie praktického uplatnenia, t.j. následného zhodnotenia
a zavedenia do produkčného procesu dosiahnutých inovácií a zároveň
c) dosiahnutie minimálne troch práv duševného vlastníctva;
realizácia každej z daných hlavných aktivít musí mať priamu nadväznosť na
realizáciu hlavnej aktivity „zriadenie alebo modernizácia výskumnej infraštruktúry“,
to znamená, že súčasťou realizácie každej z nich musí byť využitie výskumnej
infraštruktúry, resp. jej časti, obstaranej v rámci investičnej časti projektového
zámeru.

Aktivita č.4: Ochrana práv duševného vlastníctva

-

uvedená hlavná aktivita je nepovinná a je oprávnená výlučne pre MSP.

Poznámka:
Uplatnenie čl. 70 ods. 2 všeobecného nariadenia je relevantné výlučne pre aktivity č. 2
„Priemyselný výskum“ a č. 3 „Experimentálny vývoj“.
Oblasť programu (miesto
realizácie projektových
zámerov):

Všetky regióny Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja

Územie mimo oblasti
programu, na ktoré sa
uplatňuje čl. 70 ods. 2:

Bratislavský kraj

Rozsah aktivít/výdavkov, ktoré
budú realizované mimo oblasti

Čl. 70 ods. 2 všeobecného nariadenia môže byť v rámci predmetnej výzvy uplatnený
výlučne v rámci hlavných aktivít „priemyselný výskum“ a/alebo „experimentálny

(Menej rozvinuté regióny)

(Rozvinutejší región)
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programu

vývoj“ realizovaných partnerom, ktorý je výskumnou organizáciou v zmysle
podmienok stanovených príslušnou výzvou.
V Bratislavskom kraji teda môžu byť realizované iba výdavky partnerov - výskumných
organizácií - spojené s realizáciu uvedených dvoch hlavných aktivít, na ktorých participujú
s využitím ich vlastnej existujúcej výskumno – vývojovej infraštruktúry.
Konkrétne ide o nasledovné typy oprávnených výdavkov v zmysle podmienok výzvy:
-

-

mzdové výdavky odborného personálu;
výdavky na riadenie projektu;
nepriame (režijné) výdavky;
výdavky na nákup spotrebného materiálu nevyhnutného pre výkon činnosti
odborného personálu výlučne v súvislosti s realizáciou predmetných hlavných
aktitív projektu;
výdavky na nákup patentov a poznatkov kúpených alebo licencovaných z
vonkajších zdrojov (napr. know-how, receptúry).

Uplatnenie čl. 70 ods. 2 v rámci jednotlivých projektov predstavuje možnosť
(využiteľnú na základe adekvátneho zdôvodnenia), nie povinnosť.
Preukázanie splnenia
podmienok čl. 70 ods. 2
všeobecného nariadenia

a)

operácia je prínosom pre oblasť programu

Hlavným prínosom realizácie aktivít/časti aktivít projektu mimo oblasti programu pre oblasť
programu je, že všetci žiadatelia ako aj všetci oprávnení partneri, ktorí sú fyzickými alebo
právnickými osobami oprávnenými na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorí musia pôsobiť, resp.
realizovať svoje aktivity výhradne v oblasti programu, budú mať využitím možnosti v zmysle
čl. 70 ods. 2 prístup k výskumno – vývojovej infraštruktúre a odborným kapacitám
situovaným v Bratislavskom kraji.
Využitie existujúcich výskumno – vývojových infraštruktúr a odborných kapacít
umiestnených a pôsobiacich v rámci Bratislavského kraja môže významným spôsobom
zvýšiť kvalitatívnu úroveň riešenia jednotlivých výskumno - vývojových úloh. Tá sa následne
odrazí v zvýšenej kvalite/stupni/počte dosiahnutých inovácií, pričom vo väzbe na skutočnosť,
že v rámci realizácie projektov musí dôjsť aj k zabezpečeniu praktického uplatnenia
a zavedenia dosiahnutých inovácií do produkčného procesu jednotlivých podnikateľských
subjektov, bude aplikácia čl. 70 ods. 2 všeobecného nariadenia v konečnom dôsledku
predstavovať výrazný inovačný prínos v prospech oblasti programu.
Využitie špecifickej výskumnej infraštruktúry umiestnenej v Bratislavskom kraji
v neposlednom rade eliminuje potrebu duplicitného, resp. neúčelného a nefektívneho
vynakladania výdavkov a investovania do ich nákupu zo strany podnikateľských subjektov.
Konkrétny prínos uplatnenia čl. 70 ods. 2 všeobecného nariadenia v podmienkach
jednotlivých projektových zámerov/projektov bude žiadateľ/partner popisovať v rámci
predkladaného projektového zámeru/projektu.
b)

celková suma z EFRR pridelená v rámci programu na operácie umiestnené mimo
oblasti programu nepresahuje 15 % podpory poskytnutej z EFRR na úrovni
prioritnej osi v čase prijatia programu

Dodržanie tejto podmienky čl. 70 ods. 2 písm. b) všeobecného nariadenia, podľa ktorej
celková suma pridelená v rámci programu na operácie umiestnené mimo oblasti programu
nepresiahne 15 % podpory poskytnutej z EFRR na úrovni prioritnej osi, je systémovo
zabezpečené vyššie popísaným nastavením limitovaného rozsahu aktivít/výdavkov, ktoré
budú realizované mimo oblasti programu a nastavením relevantných podmienok výzvy. Ide
najmä o podmienky realizácie inštitútiu partnerstva, podľa ktorých platí, že všetci partneri
participujúci na realizácii projektového zámeru/projektu, ktorí sú výskumnými
organizáciami, môžu kumulatívne znášať maximálne 15% z hodnoty celkových
oprávnených výdavkov projektového zámeru/projektu (čím je de facto na výdavky
realizované mimo oblasti programu stanovený limit na úrovni projektu vo výške 15%
z celkových oprávnených výdavkov projektu), pričom podiel celkových oprávnených
výdavkov hlavnej aktivity „zriadenie alebo modernizácia výskumnej infraštruktúry“
(pre ktorú uplatnenie čl. 70 ods. 2 všeobecného nariadenia nie je relevantné) na
celkových oprávnených výdavkoch projektového zámeru/projektu musí byť
minimálne na úrovni 40%.
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c)

monitorovací výbor odsúhlasil operáciu alebo príslušné druhy operácií

Táto podmienka bude splnená v prípade schválenia tohto dokumentu Monitorovacím
výborom pre OP VaI.
d)

povinnosti orgánov zodpovedných za program, ktoré súvisia s riadením,
kontrolou a auditom a týkajú sa operácie, plnia orgány zodpovedné za program, v
rámci ktorého je na danú operáciu poskytnutá podpora, alebo uzatvoria dohody s
orgánmi v oblasti, v ktorej sa operácia realizuje.

Povinnosti súvisiace s riadením a kontrolou časti OP VaI, v rámci ktorej budú podporené
predmetné projekty (projekty, v rámci ktorých môže byť uplatnený čl. 70 ods. 2 podľa tohto
dokumentu), sú zabezpečované Ministerstvom hospodárstva SR na základe Zmluvy
o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre OP VaI sprostredkovateľským orgánom
v platnom znení uzatvorenej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako
riadiacim orgánom zodpovedným za program a Ministerstvom hospodárstva SR, ako
sprostredkovateľským orgánom.
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