Výročná správa o vykonávaní OP VaI za rok 2018
Cieľ: Investovanie do rastu a zamestnanosti

ZHRNUTIE PRE OBČANOV
PREHĽAD PROGRAMU
Operačný program Výskum a inovácie (ďalej len „OP VaI“) predstavuje spoločný
programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
(ďalej len „MH SR“) pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných
fondov (ďalej len „EŠIF“) v programovom období 2014 – 2020, ktorého cieľom je
vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné subjekty
a zvýšenie efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného
piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, trvalo udržateľného hospodárskeho rastu
a zamestnanosti.
OP VaI je realizovaný prostredníctvom štyroch tematických prioritných osí a jednej prioritnej osi
zameranej na technickú pomoc.

1 Podpora výskumu, vývoja a inovácii 2 Podpora výskumu, vývoja a inovácii v Bratislavskom kraji
3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu Malých a stredných podnikov (MSP)
konkurencieschopnosti a rastu Malých a stredných podnikov (MSP)
4 Rozvoj
v Bratislavskom kraji
Prispieva k plneniu tematického cieľa 1 Posilnenie technologického rozvoja a inovácií
(prostredníctvom realizácie aktivít v prioritnej osi 1 a 2) a tematického cieľa 3
Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP (prostredníctvom realizácie aktivít v prioritnej osi 3 a 4)
NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK SA POSKYTUJE V PIATICH DOMÉNACH
INTELIGENTNEJ ŠPECIALIZÁCIE STRATÉGIE SR (RIS3 SK)
- platí pre prioritné osi 1 a 2.
ZDRAVÉ POTRAVINY
A ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE

DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY
PRE 21. STOROČIE
PRIEMYSEL
PRE 21. STOROČIE

ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA
A ZDRAVOTNÍCKE
TECHNOLÓGIE

DIGITÁLNE SLOVENSKO
A KREATÍVNY PRIEMYSEL
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REALIZOVANÉ ČINNOSTI
V r. 2018 sa implementácia OP VaI nachádza
na konci piateho roka implementácie programového obdobia 2014 - 2020. Na základe analýz
je nutné konštatovať, že napriek enormnej snahe zo strany riadiaceho orgánu MŠVVaŠ SR
a sprostredkovateľských orgánov – Výskumnej
agentúry a MH SR, ako aj ostatných aktérov
vstupujúcich v akejkoľvek podobe do implementácie (Úrad podpredsedu vlády SR
pre investície a informatizáciu, Ministerstvo
financií SR a iných), program v súčasnosti
nenapĺňa predpokladané očakávané výkonnostné parametre. Tento stav je primárne
zapríčinený kombináciou systémových a administratívnych nedostatkov a taktiež komplikovaného systému rozhodovania na úrovni
riadenia programu a množstva nových systémových a administratívnych opatrení, ktoré
implementácia nového programového obdobia
priniesla. Napriek snahe o zjednodušenie administratívnych procesov v rámci implementácie
programu, znižovania administratívnej záťaže
žiadateľov a prijímateľov a snahe maximálneho
stransparentnenia systému výberu operácií je
systém riadenia OP VaI možné považovať za
komplikovaný a časovo extrémne náročný na
implementáciu.
Kombinácia týchto nedostatkov viedla k nedostatočnému kontrahovaniu a čerpaniu
finančných prostriedkov, nedosahovaniu uspokojivého plnenia merateľných ukazovateľov,
k strate finančných prostriedkov z dôvodu
neplnenia finančných záväzkov (dekomitment).
Predpokladané nenaplnenie výkonnostného
rámca bude viesť k ďalším možným obmedzeniam implementácie OP VaI a straty ďalších
finančných prostriedkov.

K 31.12.2018 bolo:
Vyhlásených 61 výziev /vyzvaní
ALOKÁCIA viac ako 1 730 mil. eur
(EÚ zdroj), čo predstavovalo viac ako 78 %
z celkovej alokácie OP

78 %

22 %

61

výziev/vyzvaní

1 730 mil. eur

2 111

prijatých žiadostí o NFP*

ALOKÁCIA 1 546 403 415 eur

1 128

schválených žiadostí o NFP*

ALOKÁCIA

34,82 %

843 495 793,00 eur
zazmluvnených žiadostí o NFP*

ALOKÁCIA 		

767 356 871,00 eur

9,56 % čerpaných žiadostí o NFP*
ALOKÁCIA 		

210 655 914,97 eur

Operačný program Výskum a inovácie disponuje
v programovom období 2014–2020 alokáciou
vo výške 2 204 059 380 eur (EÚ zdroj).
Prehľad alokovaných a voľných prostriedkov
k 31. 12. 2018
43,7 %

V roku 2018 bol ukončený proces prenastavenia
administratívnych procesov implementácie
programu,
prenastavenia
hodnotiacich
a výberových kritérií a dopracovania administratívnych postupov, ktoré by mali v budúcnosti
eliminovať chyby vzniknuté počas implementácie programu.

21,5%

34,8 %
Zakontrahovaná alokácia
Vyhlásené výzvy/vyzvania (nezakontrahované)
Voľné finančné prostriedky
* - Nenávratný finančný príspevok z EÚ
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PRÍKLADY ÚSPEŠNE
REALIZOVANÝCH PROJEKTOV
ZA ROK 2018

Projekt 1
• názov projektu: Posilnenie inovačného
potenciálu spoločnosti Západoslovenské
tlačiarne Skalica, s.r.o., prijímateľ: Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o.

Prioritná os 1
Projekt 1

• názov projektu: Implementácia progresívnych CNC technológií na rozšírenie portfólia
produktov a zvýšenie efektivity a flexibility
výrobného procesu, prijímateľ: SEC spol. s r.o.
• výstupy projektu: Projekt podporil technologické a organizačné inovácie výrobných
procesov a vnútornej logistiky pri výrobe
komplexných osvetľovacích systémov a iných
druhov špeciálnych svietidiel. Spoločnosť sa
v projekte zamerala na organizačnú inováciu –
automatizáciu skladovej logistiky, spolu s inováciou stredného stupňa dvojfázového technologického procesu – rezanie a tvarovanie
plechových dielov vo výrobe svietidiel.
Investícia do kombinovaného CNC centra
s vysekávacím lisom s laserovým zariadením
s CNC skladovacími modulmi spĺňa kritéria
udržateľného rozvoja a posilnenia trhovej pozície prijímateľa. Bez realizácie projektu by nebolo možné plniť požiadavky rozhodujúcich zákazníkov na komplexnosť a variabilitu dodávok
komplexných osvetľovacích systémov.
•		 celkové oprávnené výdavky projektu:
				
1 925 000,00 eur
•		 nenávratný finančných príspevok:

			

Prioritná os 3

673 750,00 eur

CNC kombinované centrum s vysekávacím lisom
s laserovým zariadením

• výstupy projektu: Na základe realizácie projektu boli prijímateľovi dodané a sprevádzkované
technológie (digitálny tlačový stroj s dokončovacím zariadením V1, technológie knižnej väzby,
laser, plotter – vyrezávací súradnicový zapisovač,
zariadenia pre špirálovú väzbu) s cieľom inovácie procesu spoločnosti a inovácie produktu, tzn.
rozšírenie produktového portfólia o 2 nové výrobky - 3D knihy a kalendáre (stolové, plánovacie,
nástenné).
Projekt prispel k posilneniu technologického rozvoja a inovácií a súčasne ku zvýšeniu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov na
Slovensku, zároveň prispieva k vytvoreniu podmienok pre dlhodobo udržateľné dosahovanie
ekonomického rastu ako základného predpokladu rozvoja podnikania a zvyšovania konkurencieschopnosti Slovenskej republiky i v medzinárodnom meradle. Odvetvie, do ktorého sú smerované výstupy projektu, má tendenciu rastúceho
charakteru, v dôsledku čoho možno predikovať
udržateľnosť projektu z hľadiska praktického
využitia výstupov projektu v podnikateľskej praxi.
• celkové oprávnené výdavky projektu:
					484 041,50 eur
• nenávratný finančných príspevok:
					172 988,68 eur

Plotter			

Laser
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INFORMÁCIE O KOMUNIKAČNÝCH
AKTIVITÁCH PROGRAMU.
Za nosné komunikačné aktivity roku 2018
môžeme označiť za MŠVVaŠ SR ako riadiaceho
orgánu podujatie Týždeň vedy a techniky, za
SO* MH SR mediálnu kampaň a za SO* VA**
reštart systému novej transparentnej a otvorenej komunikácie s cieľovými skupinami
potenciálnych žiadateľov, odborné diskusie vo
forme okrúhlych stolov ešte pred vyhlasovaním
nových výziev. Dôležitou súčasťou procesu
implementácie sú pravidelné stretnutia Monitorovacieho výboru pre OP VaI (v roku 2018
RO zorganizoval 4 rokovania), ktorý je rozhodovacím a schvaľovacím orgánom. Schvaľuje
dokumenty, postupy a ich zmeny súvisiace
s realizáciou OP VaI. V roku 2018 sa pod
vedením ministerky školstva ako predsedníčky
Rady Výskumnej agentúry a za účasti nového
vedenia VA sa uskutočnilo zasadnutie 2-krát
a 7-krát sa rokovanie realizovalo písomnou
procedúrou per rollam.

Webové sídlo www.opvai.sk a doplnkové
webové sídla a sociálne siete
Počas roku 2018 boli všetky aktuality, výzvy,
doplnenia a ostatná dokumentácia zverejňované na webovom sídle OP VaI www.opvai.sk,
Výskumnej agentúry www.vyskumnaagentura.sk
MH SR www.mhsr.sk a Slovenskej inovačnej
a energetickej agentúry www.siea.gov.sk. V priebehu roka bola pripravovaná koncepcia redizajnu
webovej stránky operačného programu a bola
uskutočnená komplexná zmena úvodnej stránky.
Návštevnosť webového sídla www.opvai.sk
v roku 2018
150 000

Všetky dôležité informácie o aktivitách v rámci operačného programu Výskum a inovácie boli zverejňované na Facebooku OP VaI. Cez službu Newsletter
bolo odoslaných zo strany riadiaceho orgánu
a sprostredkovateľských orgánov viac než 23 oznamov o vyhlásených výzvach a dôležitých informáciách. MH SR zaslalo na distribučné zoznamy
vytvorené MH SR 15 hromadných mailov.

Publikačná činnosť
V roku 2018 bolo publikovaných o OP VaI 6 PR
článkov v časopise Eurokompas a prezentovanie
zverejnených výziev a strategických dokumentov
prostredníctvom inzercie v denníku Pravda.

Mediálna kampaň MH SR
Rozhlasová mediálna kampaň MH SR prebiehala v dvoch fázach v máji až júli 2018 a v októbri až novembri 2018 v rádiách s celoplošným
vysielaním. Odvysielané boli dva propagačné
30 sek. rozhlasové spoty zamerané na podporu
inovácií, technologických transferov, výskumných
a vývojových aktivít podnikov a na podporu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov. Odvysielaných bolo zároveň aj šesť rôznych druhov
čítaných oznamov zameraných na podporu OP VaI
v gescii MH SR.
V rámci oboch kampaní bolo celkovo odvysielaných
747 spotov a 574 čítaných oznamov.

Poradenstvo so záujemcami
prebiehalo elektronickou formou, telefonicky
a formou osobných konzultácií
Zo strany VA zodpovedaných v rámci poradenstva
567 e-mailov s 842 otázkami a 886 telefonátov
od žiadateľov, 10 osobných konzultácií a desiatky
individuálnych rokovaní so žiadateľmi. MH SR a SIEA
poskytnutlo 1 206 konzultácií.

116 195
100 000

90 500

50 000
6 745

6 774

0
www.opvai.sk

www.minedu.sk

* -Sprostredkovateľský orgán
** - Výskumná agentúra

www.mhsr.sk

www.vyskumnaagentura.sk

4

Informačné semináre
V roku 2018 bolo zorganizovaných celkovo:
31 informačných seminárov a 8 okrúhlych stolov
s celkovým počtom účastníkov 1 493.

V roku 2018 sa MŠVVaŠ SR zúčastnilo podujatia
EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV, kde malo
v spolupráci s VA interaktívny stánok o OP VaI.

Z toho :
MH SR v spolupráci so sieťou Informačno-poradenských centier (IPC) pre EŠIF realizovalo:
15 informačných seminárov pre žiadateľov o NFP
s celkovým počtom účastníkov 682.
MH SR a SIEA zorganizovalo:
10 informačných seminárov pre prijímateľov o NFP
s celkovým počtom účastníkov 467.
VA zorganizovala:
6 informačných seminárov pre žiadateľov o NFP
8 okrúhlych stolov
Spolu sa na uvedených podujatiach zúčastnilo
344 účastníkov.
Podujatia
MŠVVaŠ SR sa v rámci Týždňa VaT zúčastnilo spolu
s MH SR a VA aj podujatia VEDA NETRADIČNE,
interaktívnou formou informovalo o OP VaI.
Počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku
ktorý sa konal od 5. do 11. novembra bol stánok OP VaI súčasťou Národnej konferencie na
tému Veda a technika na Slovensku a v medzinárodnom výskumnom a vzdelávacom priestore – Smerovanie ku kvalite a vedomostiam, kde vystúpil so svojím príspevkom aj
generálny riaditeľ SŠF EÚ s prezentáciou
operačného programu Výskum a inovácie. Počas celého týždňa sa koná viac než
400 sprievodných podujatí. Podujatia, kde
bol prezentovaný OP VaI sa zúčastnilo viac než
5 000 návštevníkov.

Z dôvodu zlepšenia komunikácie s novinármi
zorganizoval RO RAŇAJKY S NOVINÁRMI,
kde im bol predstavený OP VaI a základné
nástroje vyhľadávania informácií o projektoch.
Dňa 12.12.2018 sa konalo SÚHRNNÉ
ZHODNOTENIE REALIZOVANÝCH AKTIVÍT
OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE za uplynulý rok. Súčasťou podujatia bola
vzájomná diskusia členov monitorovacieho
výboru spolu s predstaviteľmi ministerstva
školstva a pripravené prednášky, workshopy
a neformálna výmena skúseností. Podujatie sa
uskutočnilo v Zážitkovom centre vedy Aurélium.
Zástupcovia MH SR sa za účelom prezentovania
OPVaI širokej verejnosti zúčastnili aj SLOVENSKEJ KOOPERAČNEJ BURZY v Nitre, Agendy
– OP VaI a Life Sciences v Košiciach; 13th Annual
International Conference of Competitiveness
Operational Programmes v Budapešti, Národného dňa SME Instrument - CVTI SR v Bratislave
a Medzinárodného inovačného fóra zameraného
na tvorbu výskumno-inovačného ekosystému
v oblasti life sciences na Slovensku v Košiciach.
Propagačné materiály a letáky

RO v spolupráci s SO participovali na podujatí
organizovanom Zastúpením EK na Slovensku a Európskym parlamentom – informačnou kanceláriou na Slovensku pod názvom
DEŇ EURÓPY.

V roku 2018 zabezpečilo MŠVVaŠ SR a MH
SR tlač propagačných letákov so základnými
informáciami o operačnom programe a kontaktnými informáciami na RO a SO OP VaI,
tlač odborných publikácií zameraných na
príslušné Domény inteligentnej špecializácie
a boli obstarané propagačné predmety propagujúce OP VaI.
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