Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na podporu výskumno-vývojových kapacít
v oblasti Zdravé potraviny a životné prostredie
OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08
V ZNENÍ USMERNENIA Č. 3
1. Formálne náležitosti
Operačný program:

Výskum a inovácie

Prioritná os:

1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Investičná priorita:

1.1 Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít
na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora
kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho
záujmu

Špecifický cieľ:

1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia
koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií

Schéma štátnej pomoci:

Nerelevantné

Fond:

Európsky fond regionálneho rozvoja

1.1.

Poskytovateľ

Názov:

Výskumná
agentúra
ako
sprostredkovateľský
orgán
pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej len „VA“ alebo
„SO pre OP VaI“)

Adresa:

Sliačska 1, 831 02 Bratislava

1.2.

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP

Typ výzvy:

otvorená

Dátum vyhlásenia:

13. november 2018

Dátum uzavretia:

do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov
stanovenej v tejto výzve

1.3.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ)
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Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 10 180 000
EUR.
Navýšenie alokácie, ktoré je RO oprávnený realizovať podľa platného Systému riadenia EŠIF,
kap. 3.1.1.1., bude realizované na základe konsenzuálnej dohody členov SKS3, tzn. bude
podliehať schváleniu členov SKS3 (Stála komisia Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie
pre implementáciu RIS3).
K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu
v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov
na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Stratégia financovania EŠIF“).
V prípade, ak dopyt predložených ŽoNFP dosiahne indikatívnu výšku finančných prostriedkov
vyčlenených na výzvu, VA bezodkladne zverejní túto informáciu na webovom sídle
www.opvai.sk a www.vyskumnaagentura.sk. Súčasťou tejto informácie je aj upozornenie o
plánovanom uzavretí výzvy, pričom informácia je zverejnená najneskôr mesiac pred
plánovaným dátumom uzavretia výzvy.
Skutočný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk
a www.vyskumnaagentura.sk.
Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) oprávnený kedykoľvek
zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu formou usmernenia k
výzve.
Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, vrátane
zdôvodnenia
tejto
zmeny,
bude
zverejnená
na
webovom
sídle
www.opvai.sk a www.vyskumnaagentura.sk.

1.4.

Financovanie projektu

Finančný príspevok bude žiadateľovi poskytnutý formou nenávratného finančného príspevku.
Nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) sa poskytuje v súlade s platným Systémom
finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného
a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Systém finančného
riadenia“)1, a to formou predfinancovania, zálohových platieb (iba štátne rozpočtové
a príspevkové organizácie), systémom refundácie, resp. ich kombináciou, na základe
predložených účtovných dokladov, podpornej dokumentácie slúžiacej k preukázaniu
vynaloženia oprávnených výdavkov a dokladov potvrdzujúcich úhradu skutočne
vynaložených oprávnených výdavkov.
Uvedené systémy financovania sú definované v Systéme finančného riadenia: „časť 6 Systém
informačných a finančných tokov na národnej úrovni“.
Zdroje financovania projektu sa skladajú: Európsky fond regionálneho rozvoja, štátny rozpočet
a spolufinancovanie zo strany prijímateľa2.
Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu bude v rámci tejto výzvy realizované
v súlade s pravidlami stanovenými v platnej Stratégii financovania EŠIF.
V rámci tejto výzvy nie je možné využiť inštitút partnerstva.

1
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http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9348
Žiadateľ sa stáva prijímateľom od momentu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
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Spolufinancovanie projektu, t. j. financovanie rozdielu celkových oprávnených výdavkov
projektu a poskytnutého NFP je zabezpečené zo zdrojov žiadateľa/prijímateľa.
NFP sa poskytuje podľa nasledovných limitov, ktoré sú stanovené na úrovni hlavných aktivít
projektu.
Intenzita príspevku v prípade žiadateľov, ktorí sú výskumnými inštitúciami3 a v rámci projektu
budú realizovať nezávislý výskum a vývoj 4:

Žiadateľ
(výskumná inštitúcia)
Organizácie štátnej správy5
Ostatné subjekty verejnej
správy67

1.5.

Maximálna
intenzita
príspevku
v (%)

Zdroje
financovania
v pomere EFRR /
štátny rozpočet SR

Minimálna výška
spolufinancovania
zo zdrojov žiadateľa
v (%)

100 %

85 % / 15 %

0%

95 %

85 % / 10 %

5%

Časový harmonogram konania o ŽoNFP

Konanie o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) sa
začína, v súlade s § 19 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF, doručením žiadosti poskytovateľovi na
základe vyhlásenej výzvy.
Schvaľovanie ŽoNFP prebieha systémom hodnotiacich kôl.
Možnosť priebežného predkladania ŽoNFP nie je obmedzená stanovenými termínmi uzavretia
jednotlivých hodnotiacich kôl. Žiadateľ môže predložiť ŽoNFP kedykoľvek odo dňa vyhlásenia
výzvy až do dňa jej uzavretia.
Termíny uzavretia hodnotiacich kôl sú uvedené nižšie (pričom prípadné každé ďalšie
hodnotiace kolo bude uzavreté do troch dní od uzavretia predchádzajúceho kola):
•

termín uzavretia prvého kola: 16. november 2018,

•

termín uzavretia druhého kola: 21. november 2018,

•

termín uzavretia tretieho až n-tého kola: do troch pracovných dní od uzavretia
predchádzajúceho hodnotiaceho kola.

Pojem výskumná inštitúcia a výskumná organizácia majú v dokumente rovnaký význam.
Nezávislý výskum a vývoj je pre potreby výzvy chápaný ako kombinácia jednotlivých typov výskumu a vývoja, alebo
jednotlivé typy výskumu/vývoja samostatne, ktorý realizuje subjekt mimo schémy na podporu výskumu a vývoja.
Poskytovanie služieb v oblasti výskumu a vývoja a výskum a vývoj vykonávaný v mene podnikov sa nepovažujú za
nezávislý výskum a vývoj.
5 Subjekty v zmysle časti 2.1 písm. a) Stratégie financovania EŠIF (Ústredné orgány štátnej správy v zmysle zákona
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, štátne
rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie).
6 Subjekty v zmysle časti 2.1 písm. b) Stratégie financovania EŠIF (Verejné vysoké školy a ďalšie subjekty, ktoré sú
zapísané a zaradené v registri podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
7 Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákon č. 133/2002
Z. z. o Slovenskej akadémii vied. Verejné výskumné inštitúcie ako nová právna forma v dôsledku transformácie štátnej
rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie v zmysle zákona 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej
inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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S cieľom optimalizovať proces schvaľovania ŽoNFP si poskytovateľ vyhradzuje právo počas
trvania výzvy aktualizovať termíny uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl, resp. upraviť interval
pre uzavretie hodnotiacich kôl. Aktualizácia termínov uzavretia hodnotiacich kôl sa
nepovažuje za zmenu výzvy.
Vzhľadom na charakter výzvy, ktorá je otvorená, si poskytovateľ dovoľuje upozorniť žiadateľov
na skutočnosť, že v súvislosti s transformáciou organizácií zriadenými Slovenskou akadémiou
vied na verejné výskumné inštitúcie, uskutočnenou na základe zákona č. 243/2017 Z. z. o
verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 133/2002 Z.
z. o Slovenskej akadémii vied, budú môcť tieto organizácie Slovenskej akadémie vied
preukazovať splnenie podmienok poskytnutia príspevku podľa právnej formy, ktorá je pre nich
relevantná v čase podania ŽoNFP, t. j. ako štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové
organizácie, príp. ako verejné výskumné inštitúcie zriadené podľa osobitného predpisu.
Novelou zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony došlo zároveň k
úprave:
zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied (ďalej len „zákon o SAV“) a
zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii (ďalej len „zákon o v.v.i.“) (ďalej
len „novela“).
Z novely vyplýva:
 Organizácia, ktorá do 30. júna 2018 bola štátnou rozpočtovou organizáciou a od 1. júla
2018 sa stala verejnou výskumnou inštitúciou podľa § 21a ods. 1, ale ministerstvo ju
nezapísalo do registra podľa § 21a ods. 3 z dôvodu nesplnenia podmienok podľa § 21a
ods. 2 sa stáva odo dňa účinnosti tohto zákona štátnou rozpočtovou organizáciou a
správcom majetku Slovenskej republiky, ktorý spravovala do 30. júna 2018.


Organizácia, ktorá do 30. júna 2018 bola štátnou príspevkovou organizáciou
a od 1. júla 2018 sa stala verejnou výskumnou inštitúciou podľa § 21a ods. 1,
ale ministerstvo ju nezapísalo do registra podľa § 21a ods. 3 z dôvodu nesplnenia
podmienok podľa § 21a ods. 2 sa stáva odo dňa účinnosti tohto zákona štátnou
príspevkovou organizáciou a správcom majetku Slovenskej republiky, ktorý spravovala
do 30. júna 2018.



Zakladacia listina organizácie podľa predchádzajúcich dvoch bodov a jej ďalšie listiny,
ktoré vydala akadémia podľa osobitného predpisu (zákon o v.v.i.) strácajú platnosť
odo dňa účinnosti tohto zákona.



Akadémia najneskôr do 31. decembra 2018 zabezpečí všetky úkony potrebné na to,
aby sa z organizácií podľa odsekov 1 a 2 stali verejné výskumné inštitúcie
prostredníctvom založenia nových verejných výskumných inštitúcií postupom podľa
osobitného predpisu (zákon o v.v.i.).

V súlade s účinnosťou novely zákona o vysokých školách bude VA nahliadať na ústavy SAV
ako na ŠRO/ŠPO až do zápisu do registra v.v.i..
Ak ústavy SAV podajú ŽoNFP ako ŠRO/ŠPO a dôjde k zmene ich právneho stavu na v.v.i.
po podaní ŽoNFP, VA bude v administratívnom a odbornom hodnotení posudzovať
dokumenty, ktoré boli predložené v rámci podanej ŽoNFP.
V prípade, ak k zmene právneho stavu organizácií SAV dôjde:
a) v čase pred vydaním rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP – ústavy SAV
bezodkladne predložia opätovne všetky relevantné dokumenty ako v.v.i., ktorými VA
opätovne posúdi splnenie podmienok poskytnutia príspevku a následne VA vydá
rozhodnutie o schválení/neschválení ŽoNFP;
4

b) po vydaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP a pred uzatvorením Zmluvy o poskytnutí NFP
- ústavy SAV bezodkladne predložia opätovne všetky relevantné dokumenty ako v.v.i.,
ktorými VA opätovne posúdi splnenie podmienok poskytnutia príspevku. Ústav SAV
bude po splnení podmienok poskytnutí príspevku zmluvne viazaného na v.v.i.;
c) po uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP - ústavy SAV bezodkladne predložia Žiadosť
o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP spolu so všetkými relevantnými dokumentmi ako v.v.i.,
VA opätovne posúdi splnenie podmienok poskytnutia príspevku a po ich splnení
vypracuje Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP.
Po zmene právneho stavu ústavov SAV na v.v.i. dôjde aj k zmene rozpočtu projektu v súvislosti
so znížením intenzity financovania zo zdrojov EÚ a ŠR (ŠRO, ŠPO – 100% intenzita; v.v.i. – 95 %
intenzita).
VA je povinná vydať rozhodnutie najneskôr v termíne do 70 pracovných dní od termínu
uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl. Lehota 70 pracovných dní na vydanie rozhodnutia
začína plynúť pracovným dňom nasledujúcim po termíne uzavretia príslušného hodnotiaceho
kola. Príklad priebehu zaraďovania priebežne predkladaných ŽoNFP do príslušných
hodnotiacich kôl je uvedený v Príručke pre žiadateľa o NFP (príloha č. 2 výzvy), kapitola 4 Schvaľovanie žiadostí o NFP.
Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava lehota potrebná na predloženie
chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa, t. j. konanie o ŽoNFP sa v momente zaslania výzvy
na doplnenie ŽoNFP poskytovateľom preruší a opäť začína plynúť až momentom doručenia
chýbajúcich náležitostí VA.
Žiadateľ je o výsledku konania o predloženej ŽoNFP informovaný Rozhodnutím o schválení
ŽoNFP, Rozhodnutím o neschválení ŽoNFP alebo Rozhodnutím o zastavení konania o ŽoNFP
podľa § 20 zákona o príspevku z EŠIF, resp. rozhodnutím o opravnom prostriedku alebo zmenou
rozhodnutia o neschválení podľa § 21 zákona o príspevku z EŠIF.
VA si vyhradzuje právo na predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o ŽoNFP v prípade
nemožnosti ukončiť konanie o ŽoNFP v lehote určenej v tejto časti a udelenia výnimky VA
z maximálnej dĺžky na schvaľovací proces, a to v súlade s kapitolou 1.2, ods. 3, písm. d) Systému
riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 - 2020. Informáciu o predĺžení lehoty na vydanie
rozhodnutia o NFP zverejní VA na webovom sídle www.opvai.sk a www.vyskumnaagentura.sk
ako aj v ITMS2014+. VA zároveň individuálne informuje o predĺžení lehoty na vydanie
rozhodnutia o ŽoNFP, o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom
termíne vydania rozhodnutia na e-mailové adresy, uvedené v ŽoNFP. V prípade nedodržaní už
predĺženého termínu na vydanie rozhodnutia o ŽoNFP, VA opakovane informuje žiadateľov za
rovnakých podmienok uvedených v tomto odseku. Postup schvaľovania ŽoNFP je bližšie
špecifikovaný v Príručke pre žiadateľa, ktorá je prílohou č. 2 tejto výzvy.

1.6.

Miesto a spôsob podania ŽoNFP

Žiadateľ vypracuje formulár ŽoNFP výlučne prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ vyplnením
elektronického formulára ŽoNFP, následne k nemu vo verejnej časti ITMS2014+ pripojí
elektronické verzie všetkých povinných príloh v súlade s inštrukciami uvedenými v kapitole 3.1
Vypracovanie a povinné prílohy formulára ŽoNFP Príručky pre žiadateľa a výzve na
predkladanie ŽoNFP.
Žiadateľ je v zmysle § 19 zákona o príspevku z EŠIF povinný predložiť ŽoNFP riadne, včas
a vo forme určenej VA, pričom všetky tieto tri podmienky musia byť splnené súčasne. Uvedené
je bližšie popísané v Príručke pre žiadateľa, časť 2.3 Podmienky doručenia ŽoNFP. Osoba
konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od štatutárneho orgánu, musí byť
riadne splnomocnená na výkon úkonov viažucich sa ku konaniu o ŽoNFP (úradne overené
plnomocenstvo).
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Žiadateľ predkladá ŽoNFP spolu s prílohami elektronicky prostredníctvom systému ITMS2014+
a zároveň písomne bez príloh. Za písomné predloženie ŽoNFP sa považuje podanie
do elektronickej schránky poskytovateľa (priamo z prostredia ITMS2014+) zriadenej v rámci
Ústredného portálu verejnej správy alebo predloženie ŽoNFP v listinnej podobe v jednom
origináli8.
Procesný postup predloženia ŽoNFP, vrátane postupu pri získavaní prístupu do verejnej časti
ITMS2014+ je definovaný v Príručke pre žiadateľa, v časti 2. Vypracovanie
a
predloženie
ŽoNFP, ktorá je prílohou č. 2 tejto výzvy.
V prípade, že sa žiadateľ v rámci písomného predloženia rozhodne predložiť ŽoNFP v listinnej
podobe, vytlačí zo systému ITMS2014+ písomnú formu vyplneného formulára ŽoNFP, opatrí ju
odtlačkom pečiatky (v prípade, že žiadateľ má povinnosť používať pečiatku) a podpísanú
štatutárnym orgánom žiadateľa, resp. splnomocnenou osobou predloží v jednom origináli
na adresu:
Výskumná agentúra
Sliačska 1, 831 02 Bratislava
a to jedným z nasledovných spôsobov:
•

osobne, v pracovné dni v čase 8:00 – 11:30 a 12:00 - 15:30,

•

doporučenou poštou,

•

kuriérskou službou.

V prípade, ak žiadateľ nepredloží ŽoNFP riadne, včas a v určenej forme v zmysle inštrukcií
uvedených v Príručke pre žiadateľa, VA zastaví konanie o ŽoNFP.
Ak vzniknú pochybnosti o pravdivosti a úplnosti ŽoNFP alebo jej príloh, bude VA postupovať
v zmysle § 19 ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF.

1.7.

Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom

Informácie týkajúce sa tejto výzvy je možné získať na webovom sídle www.opvai.sk
a www.vyskumnaagentura.sk a zároveň jednou z nasledovných foriem:
Písomnou formou na adrese VA:
Výskumná agentúra
Sliačska 1, 831 02 Bratislava,
Sekcia prierezových a kontrolných činností, odbor posudzovania projektov
Elektronickou formou na e-mailovej adrese: info@vyskumnaagentura.sk
Telefonický kontakt: +4212 210 13 111, 222
Upozornenie: VA si vyhradzuje možnosť stanoviť tzv. úradné dni pre telefonické poradenstvo,
preto v tejto súvislosti odporúčame sledovať oznamy na webovom sídle www.opvai.sk
a www.vyskumnaagentura.sk.

Bližšie informácie sú uvedené v prílohe výzvy č. 2 Príručka pre žiadateľa, konkrétne časť 2.2 Predloženie písomnej
formy ŽoNFP.
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VA zároveň zverejní na webovom sídle www.opvai.sk a www.vyskumnaagentura.sk často
kladené otázky žiadateľov všeobecného charakteru spolu s príslušnými odpoveďami
(v kategórii: „Často kladené otázky“).
Ďalšie informačné kanály pre poskytovanie doplnkových informácií k výzve, ktoré môže VA
využiť, sú najmä tieto:




informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov o NFP;
informačné a propagačné materiály (plagáty, letáky, informačné panely,
publikácie, tlačové informácie, a pod.);
tlačové konferencie, prezentácie, informácie v novinách, časopisoch, TV
a rozhlase, internetových portáloch.

Konkrétne informačné aktivity vo vzťahu k tejto výzve zverejní VA na webovom sídle
www.opvai.sk a www.vyskumnaagentura.sk. Odporúčame žiadateľom, aby priebežne
sledovali webové sídlo www.opvai.sk a www.vyskumnaagentura.sk, kde budú v prípade
potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

1.8.

Ciele výzvy

Podpora výskumno-vývojových aktivít, pričom platia nasledovné podmienky:







Podporované budú výskumno-vývojové aktivity verejných a štátnych vysokých škôl
a štátneho sektora, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a jej ústavy.
Podporované budú aj projekty, ktoré angažujú/angažovali, priviedli, privedú/navrátia
do slovenskej vedeckej komunity špičkového zahraničného vedca 9, alebo slovenského
vedca pôsobiaceho v zahraničí10, resp. takéhoto vedca udržia na Slovensku (v
prípade, ak už na Slovensku pôsobí) a zároveň ich vedecký tím bude zložený okrem
skúsených vedcov aj z mladých vedeckých pracovníkov na úrovni R1, R2, R3 (Európsky
kvalifikačný rámec) a súčasne s nie viac ako 15 rokov praxe od získania 2. stupňa
vysokoškolského vzdelania.
Podporované budú aj komplementárne projekty napr. s programom Horizont 2020, ERA
Chairs, MSCA – t.j. v prípade tohto typu medzinárodných projektov bude splnená
podmienka uvedená vyššie.
Podporované budú výskumné aktivity obsahovo zamerané na doménu inteligentnej
špecializácie „Zdravé potraviny a životné prostredie“, pričom budú musieť byť splnené
nasledovné podmienky:
1. musí ísť o výskumno-vývojové aktivity, ktoré boli do podpisu zmluvy o NFP
financované výlučne z vlastných zdrojov žiadateľa (t.j. neboli financované
zo žiadnych domácich a ani medzinárodných súťažných schém – aktivity
financované APVV, VEGA/KEGA, OP VaV, 7RP/H2020 a pod., ani z iných zdrojov
(zmluvný výskum) – takéto výdavky nie je možné financovať z tejto výzvy),
2. môže ísť o výskumno-vývojové aktivity, ktoré začali v minulosti, a zároveň sú
realizované v súčasnosti a musia pokračovať aj po podpise zmluvy o NFP.

Nie je nevyhnutné, aby špičkový zahraničný vedec pôsobil na Slovensku, môže byť súčasťou výskumného tímu aj
mimo oprávneného územia za využitia čl. 70 Nariadenia európskeho parlamentu a rady č. 1303/2013 a to
prostredníctvom 49% flexibility na úrovni projektu. Súčasťou aktivít je možné aj vysielanie slovenských vedcov/mladých
výskumných pracovníkov žiadateľa na výskumné pobyty mimo oprávneného územia.
10 Nie je nevyhnutné pri predložení ŽoNFP konkretizovať daného zahraničného vedca/slovenského vedca
pôsobiaceho v zahraničí.
9
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2. Podmienky poskytnutia príspevku

2.1 Oprávnenosť žiadateľa

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi 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 –
konkrétne nasledovné subjekty:

2.1.1

Podmienka oprávnenosti
žiadateľa



štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied
a právnické osoby uskutočňujúce výskum
a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej
správy



sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý
tvoria verejné výskumné inštitúcie11



sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké
školy a štátne vysoké školy,

(právna forma)

Platí všeobecné pravidlo, že jedna žiadosť o NFP musí byť
zameraná na jednu znalostnú oblasť, tzn., že žiadateľ
môže v rámci výzvy podať toľko projektov, koľko
doména obsahuje znalostných oblastí.
Žiadateľ podľa vyššie uvedeného je oprávnený, ak sú zároveň splnené nasledujúce
podmienky:

2.1.2

Podmienka nebyť dlžníkom
na daniach, vedených
miestne príslušným
daňovým úradom

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom12 na daniach vedených
miestne príslušným daňovým úradom v sume vyššej ako
40 EUR, t. j. nesmie mať daňové nedoplatky po lehote
splatnosti dane v zmysle daňového poriadku13 v sume
vyššej ako 40 EUR.

Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákon č. 133/2002
Z. z. o Slovenskej akadémii vied. Verejné výskumné inštitúcie ako nová právna forma v dôsledku transformácie štátnej
rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie v zmysle zákona 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej
inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12 Schválený splátkový kalendár (na dlžnú sumu vyššiu ako 40 EUR) sa nepovažuje za splnenie tejto podmienky
poskytnutia príspevku.
13 Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
11
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2.1.3

Podmienka nebyť dlžníkom
poistného na zdravotnom
poistení

Žiadateľ
nesmie
byť
dlžníkom 1415
poistného
na zdravotnom poistení v žiadnej zdravotnej poisťovni
poskytujúcej verejné zdravotné poistenie v SR v sume
vyššej ako 100 EUR.

2.1.4

Podmienka nebyť dlžníkom
na sociálnom poistení

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom16 na sociálnom poistení
(vrátane
príspevkov
na
starobné
dôchodkové
sporenie17) v sume vyššej ako 40 EUR.

2.1.5

Podmienka, že voči
žiadateľovi nie je vedené
konkurzné konanie,
reštrukturalizačné konanie,
nie je v konkurze alebo
v reštrukturalizácii

Voči žiadateľovi nesmie byť vedené konkurzné konanie
ani reštrukturalizačné konanie, žiadateľ nesmie byť
v konkurze alebo v reštrukturalizácii (táto podmienka sa
nevzťahuje na subjekty podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

2.1.6

Podmienka zákazu vedenia
výkonu rozhodnutia voči
žiadateľovi

Voči žiadateľovi nie je vykonávaná exekúcia podľa
zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch
a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene
a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
alebo vedený iný výkon rozhodnutia podľa osobitných
predpisov, ktorých predmetom je nútený výkon
povinnosti zaplatiť peňažnú sumu vo výške vymáhaného
nároku za všetky takto vykonávané exekúcie alebo iné
výkony rozhodnutia vyššej ako 5 000 EUR, alebo ktorých
predmetom je v jednotlivom prípade nútený výkon inej
povinnosti, ktorá nespočíva v zaplatení peňažnej sumy,
ak táto nepeňažná povinnosť akokoľvek priamo
alebo nepriamo súvisí s projektom, ktorý je obsiahnutý
v podanej ŽoNFP žiadateľa.
Táto podmienka poskytnutia príspevku pokrýva
aj skutočnosť, že projekt nesmie zahŕňať činnosti, ktoré
boli súčasťou projektu, v prípade ktorého sa začalo
alebo malo začať vymáhacie konanie po premiestnení
výrobnej činnosti mimo Slovenskej republiky v súlade s čl.
71 všeobecného nariadenia18.

2.1.7

Podmienka, že žiadateľ nie
je podnikom v ťažkostiach

Žiadateľ nesmie byť podnikom v ťažkostiach v zmysle
čl. 1 ods. 4 písm. c) všeobecného nariadenia
o skupinových výnimkách č. 651/2014v zmysle bodu 20
Usmernenia
o štátnej
pomoci
na záchranu
a reštrukturalizáciu
nefinančných
podnikov

14 V

zmysle §25a, ods. 1, zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z.
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15 Schválený splátkový kalendár (na dlžnú sumu vyššiu ako 100 EUR) sa nepovažuje za splnenie tejto podmienky
poskytnutia príspevku.
16 Schválený splátkový kalendár (na dlžnú sumu vyššiu ako 40 EUR) sa nepovažuje za splnenie tejto podmienky
poskytnutia príspevku.
17 V súlade so zákonom č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
18 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 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 ťažkostiach 2014/C249/01 (v prípade výskumných
organizácií).
Definíciu podniku v ťažkostiach bližšie upravuje čl. 2 ods.
18 všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách.
V rámci prílohy č. 1.08 formulára ŽoNFP si žiadateľ overí,
či je podnikom v ťažkostiach.

2.1.8

2.1.9

Podmienka, že voči
žiadateľovi sa nenárokuje
vrátenie pomoci na
základe rozhodnutia EK,
ktorým bola pomoc
označená za neoprávnenú
a nezlučiteľnú s vnútorným
trhom

Podmienka finančnej
spôsobilosti
spolufinancovania projektu

Príspevok nie je možné poskytnúť žiadateľovi, voči
ktorému je nárokované vrátenie pomoci na základe
rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc označená
za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.

Žiadateľ musí byť finančne spôsobilý19 a je povinný
zabezpečiť finančné prostriedky na spolufinancovanie
projektu tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia.
Nerelevantné pre subjekty bez spolufinancovania.

Podmienka, že žiadateľ ani
jeho štatutárny orgán, ani
žiadny člen štatutárneho
orgánu, ani prokurista/i, ani
osoba splnomocnená
2.1.10
zastupovať žiadateľa v
konaní o ŽoNFP neboli
právoplatne odsúdení za
niektorý z nasledujúcich
trestných činov20

Žiadateľ, ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen
štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba
splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP
nemôžu byť právoplatne odsúdení za niektorý
z nasledujúcich trestných činov:
trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ
(§ 261-§ 263 Trestného zákona21)
niektorý z trestných činov korupcie (§ 328 - § 336
Trestného zákona)
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§ 233
- § 234 Trestného zákona)
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania
zločineckej skupiny (§ 296 Trestného zákona)
trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní
a verejnej dražbe (§ 266 až § 268 Trestného zákona)

Podmienka, že žiadateľ,
ktorým je právnická osoba,
nemá právoplatným
rozsudkom uložený trest
2.1.11 zákazu prijímať dotácie
alebo subvencie, trest
zákazu prijímať pomoc
a podporu poskytovanú
z fondov Európskej únie

Podmienka sa nevzťahuje na právnické osoby v súlade s
§ 5 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti
právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

Finančná spôsobilosť na spolufinancovanie projektu znamená, že žiadateľ má zabezpečené finančné prostriedky
(vlastné alebo úverové finančné zdroje) minimálne na spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu vo výške
rozdielu COV projektu a NFP. Forma preukázania splnenia podmienky je definovaná vo formulári ŽoNFP.
20 Zoznam odsúdených právnických osôb je na stránke http://ec.europa.eu/budget/edes/index_en.cfm
21 Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení.
19
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alebo trest zákazu účasti vo
verejnom obstarávaní
podľa osobitného
predpisu22

2.2 Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade
s typmi oprávnených aktivít OP VaI, na realizáciu ktorých
je zameraná táto výzva a v súlade so Stratégiou výskumu
a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej
republiky (ďalej len „RIS3 SK“).
V rámci špecifického cieľa 1.1.3 „Zvýšenie výskumnej
aktivity
prostredníctvom
zlepšenia
koordinácie
a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií“ je
pre túto výzvu oprávnená hlavná aktivita definovaná OP
VaI: Podpora návratu špičkových slovenských vedcov
pôsobiacich v zahraničí, resp. pritiahnutie zahraničných
špičkových vedcov/resp. odborníkov z aplikačnej sféry
pre dlhodobejšie pôsobenie v rámci slovenských inštitúcií
VaV v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK 23.

2.2.1

Podmienka, že hlavné
aktivity projektu sú vo
vecnom súlade
s oprávnenými aktivitami
OP VaI

V súlade s popisom príkladu aktivity v rámci špecifického
cieľa 1.1.3 OP VaI je možné v rámci výzvy predkladať aj
komplementárne projekty k medzinárodným projektom24
(schváleným a financovaným, resp. neschváleným
a súčasne hodnoteným tak, že splnili minimálne počty
bodov) 7. Rámcového programu EÚ pre výskum
a vývoj/Horizont 2020 ERA Chairs a projekty
Marie
Skłodowska-Curie (v prípade programu Horizont 2020) .
Výskumné organizácie v rámci projektu sú povinné
realizovať nezávislý výskum a vývoj25 s cieľom rozšíriť
poznatky a lepšie porozumieť daným témam (t. j.
príspevok poskytovaný týmto organizáciám alebo
infraštruktúram nemá charakter štátnej pomoci).26
Podmienka, pri ktorej sa na financovanie činností
výskumných organizácií, resp. výskumných infraštruktúr
nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci je splnená, ak
na hospodárske činnosti sa budú spotrebúvať tie isté
vstupy (materiál, zariadenia, pracovná sila a fixný kapitál)
ako na nehospodárske činnosti (príjmy z hospodárskej

Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Uvedená hlavná aktivita predstavuje typ oprávnenej aktivity v zmysle OP VaI pre programové obdobie 2014-2020.
24 V prípade predkladania komplementárnych projektov k medzinárodným projektom sú oprávnené prípady, keď sú
tieto medzinárodné projekty ešte implementované, ale aj prípady, keď sa končí/skončila implementácia
medzinárodného projektu a žiadateľ chce vo výskumno-vývojových aktivitách medzinárodného projektu pokračovať.
Príspevok z OP VaI v prípade takýchto ŽoNFP nesmie byť použitý na úhradu prípadného národného kofinancovania
medzinárodného projektu.
25 Nezávislý výskum a vývoj chápeme ako kombináciu jednotlivých typov výskumu a vývoja, alebo jednotlivé typy
výskumu/vývoja samostatne, ktorý realizuje subjekt mimo schémy na podporu výskumu a vývoja. Poskytovanie služieb
v oblasti výskumu a vývoja a výskum a vývoj vykonávaný v mene podnikov sa nepovažujú za nezávislý výskum a vývoj.
26 Nezávislý výskum a vývoj realizujú výskumné organizácie, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť.
22
23
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činnosti sa opätovne investujú do základných činností),
a v prípade, že kapacita pridelená každoročne na
takéto hospodárske činnosti nepresiahne 20 % celkovej
ročnej
kapacity
príslušnej
výskumnej
infraštruktúry/organizácie.
Podmienky, za ktorých sa na financovanie činností
výskumných organizácií a výskumných infraštruktúr
vzťahujú pravidlá štátnej pomoci, sú bližšie stanovené
v Schéme na podporu výskumu a vývoja v znení Dodatku
č. 1 (Schéma štátnej pomoci) a v čl. 2.1 Oznámenie
Komisie Rámec Spoločenstva pre štátnu pomoc na
výskum, vývoj a inovácie (2014/C 198/01).
Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade
s RIS3 SK.
Z pohľadu súladu projektu so stratégiou RIS3 SK musí byť
preukázaná realizácia projektu v rámci tejto výzvy
v doméne inteligentnej špecializácie „Zdravé potraviny
a životné
prostredie“,
ktorá
je
zadefinovaná
v Implementačnom
pláne
RIS3
SK.
Žiadna
z naplánovaných výskumných a/alebo vývojových
aktivít v rámci predloženej ŽoNFP nebude môcť byť
realizovaná obsahovo mimo uvedenej domény.
Produktové línie pre jednotlivé domény sú uvedené
na webovom sídle:
https://www.opvai.sk/ris3/dolezite-dokumenty/.

Podmienka,
že hlavné aktivity projektu
sú vo vecnom súlade
2.2.2

s doménou inteligentnej
špecializácie
RIS3 SK „Zdravé potraviny
a životné prostredie“,
politikou RIS3 SK a jej
Implementačným plánom

Priradenie k doméne RIS3 SK musí byť založené na
nasledovnom postupe pozostávajúcom zo štyroch
základných krokov, ktoré žiadateľ aplikuje v rámci
vybranej domény RIS3 SK:
1. Žiadateľ posúdi priradenie projektu zameraného
na výskum a vývoj v oblasti produktovej línie definovanej
pre doménu inteligentnej špecializácie „Zdravé potraviny
a životné prostredie“ na základe obsahového zamerania.
Produktová línia predstavuje plánovanú výskumnovývojovú tému, ktorá je predmetom projektu, napr.
výskumno-vývojová aktivita zameraná na „materiály,
štruktúry, senzory a prvky“.
2. Žiadateľ preukáže priamu väzbu plánovaného
výskumu a/alebo vývoja na odvetvie v rámci hlavných
SK NACE.
3. V prípade, že žiadateľ neidentifikoval žiadne priame
prepojenie na hlavné SK NACE v rámci danej
produktovej línie RIS3 SK, uvedie prepojenosť plánovanej
výskumno-vývojovej témy, t. j. produktovej línie
na funkčné väzby definované v rámci domény RIS3 SK
a následne identifikuje užívateľskú/odberateľskú väzbu
výsledkov výskumu a vývoja v rámci hlavných SK NACE
danej domény RIS3 SK.
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4. Žiadateľ identifikuje väzby projektu na súbor politík
RIS3 SK prostredníctvom výzvou definovanej aktivity RIS3
SK.
Pri definovaní produktových línií je potrebné dodržať limit
určenia maximálne 1 znalostnej oblasti projektu, ktorá
bude predmetom procesu OH. Kroky na definovanie
produktových línií sú uvedené v prílohe ŽoNFP 1.07
Preukázanie príspevku projektu k RIS3 SK.
Podpora výskumno-vývojových kapacít má nasledovné
väzby na ciele RIS3 SK:

2.2.3

Podmienka vo vzťahu
k dĺžke realizácie projektu

2.2.4

Podmienka neukončenia
fyzickej realizácie
hlavných aktivít projektu
pred predložením ŽoNFP



strategický
cieľ
2:
Zvýšiť
príspevok
výskumu
k hospodárskemu rastu cestou globálnej excelentnosti
a lokálnej relevantnosti



čiastkový cieľ: Zefektívniť inštitucionálne usporiadanie
VaI základne



opatrenie
2.2:
Rozvoj
excelentného
výskumu
so zabezpečením potrebnej infraštruktúry pre výskum
a vývoj



aktivita 2.2.1: Rozvoj existujúcich univerzitných parkov
a výskumných centier pri univerzitách a SAV vo väzbe
na priority RIS3 SK.



aktivita
2.2.2:
Podpora
budovania
infraštruktúry pre využívanie štruktúr ESFRI



strategický cieľ 4: Zlepšiť kvalitu ľudských zdrojov
pre inovatívne Slovensko



čiastkový cieľ: Podporiť tvorbu medzinárodných tímov



opatrenie 4.6: Podpora mobility vysokokvalifikovaných
pracovníkov



aktivita 4.6.2: Vytvorenie podmienok pre návrat
vysokokvalifikovaných pracovníkov po absolvovaní
praxí a stáží v zahraničí späť na Slovensko a pre získanie
vysokokvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia pre
pôsobenie v SR

Maximálna dĺžka
do 31. 12. 2019.

realizácie

projektu je

národnej

stanovená

Žiadateľ nesmie fyzicky ukončiť a plne zrealizovať aktivity
projektu, pred predložením ŽoNFP, bez ohľadu na to,
či žiadateľ uhradil všetky súvisiace platby.

2.3 Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu
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Oprávnené výdavky a ich úhrada musia byť v súlade
so slovenským
právnym
poriadkom
a
právnym
poriadkom EÚ. Konečná výška NFP sa určí na základe
skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne
preukázaných výdavkov, avšak celková schválená výška
NFP uvedená v Rozhodnutí o schválení NFP nesmie byť
prekročená. Každý výdavok musí spĺňať všeobecné
(vecná, časová a územná oprávnenosť), ako aj
špecifické podmienky oprávnenosti výdavkov uvedené
v prílohe č. 4 tejto výzvy.

2.3.1

Podmienka, že výdavky
projektu sú oprávnené
a nárokovaná výška
výdavkov je oprávnená
na financovanie z OP VaI

Na realizáciu aktivít projektu nie je možné požadovať
dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci,
na ktorú je poskytovaný NFP a ktorá by predstavovala
dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých
výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho
rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov
alebo zdrojov EÚ. Žiadateľ/prijímateľ je povinný dodržať
pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené
vo výzve a v právnych aktoch EÚ.
Oprávnenými výdavkami sú výdavky vynaložené
v súvislosti s realizáciou projektu, pričom musia byť
priradené ku konkrétnemu typu oprávnenej aktivity.
V prípade projektov generujúcich príjem je oprávnenosť
výdavkov posudzovaná aj s ohľadom na výsledky
finančnej analýzy projektu (príloha č. 1.06a a 1.06b
Žiadosti o NFP).
Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov, ako
aj stanovené limity, tvoria samostatnú prílohu č. 4 tejto
výzvy.

2.3.2

Podmienka časovej
oprávnenosti výdavkov

Všeobecné obdobie oprávnenosti výdavkov, t. j.
začiatočný ako aj konečný dátum oprávnenosti
výdavkov, kedy výdavok musí skutočne vzniknúť a byť
uhradený prijímateľom je medzi 1. januárom 2016 a
31. decembrom 2019.
Výdavky sú oprávnené, ak boli vynaložené a uhradené
po dátume 1.1.2016, mimo mzdových výdavkov priamo
súvisiacich s riadením projektu, ktoré sú oprávnené
od platnosti a účinnosti zmluvy o NFP.
Výdavky viazané na výskumno-vývojové aktivity musia
byť do podpisu zmluvy o NFP financované výlučne
z vlastných zdrojov žiadateľa (t.j. nemôžu byť
financované
zo
žiadnych
domácich
a
ani
medzinárodných súťažných schém – aktivity financované
APVV, VEGA/KEGA, OP VaV, 7RP/H2020 a pod., ani z
iných zdrojov (zmluvný výskum).

2.4 Oprávnenosť miesta realizácie projektu
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2.4.1

Podmienka, že projekt je
realizovaný na
oprávnenom území

Za oprávnené miesto realizácie projektu, v rámci
špecifického cieľa 1.1.3 „Zvýšenie výskumnej aktivity
prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie
VaV potenciálu výskumných inštitúcií“ sa považuje
územie
Trnavského,
Trenčianskeho,
Nitrianskeho,
Banskobystrického, Žilinského, Košického a Prešovského
kraja (tzv. menej rozvinuté regióny na úrovni NUTS III).
Pre stanovenie oprávnenosti je rozhodujúce miesto
realizácie projektu a nie sídlo žiadateľa.
V prípade realizácie aktivít projektu mimo oprávnené
územie bude možné využiť flexibilitu, ktorá umožňuje
využiť maximálne 49 % z objemu rozpočtu projektu mimo
oprávnené územie s pozitívnym efektom a prínosom pre
oprávnené územie.

2.5 Kritériá pre výber projektov
Pre hodnotenie predložených ŽoNFP sa použijú
Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty výskumu
a vývoja OP VaI – MŠVVaŠ SR schválené Monitorovacím
výborom pre OP VaI dňa 3.10. 2018, ktoré sú dostupné na
webovom sídle www.opvai.sk 27.
Ide o hodnotiace kritériá platné pre projekty na podporu
výskumno-vývojových kapacít (časť 4.5).

2.5.1

Podmienka splnenia kritérií
pre výber projektov

Nakoľko
budú
podporované
projekty,
ktoré angažujú/angažovali, priviedli, privedú/navrátia do
slovenskej vedeckej komunity špičkového zahraničného
vedca28,
alebo slovenského
vedca
pôsobiaceho
v zahraničí29, resp. takéhoto vedca udržia na Slovensku (v
prípade, ak už na Slovensku pôsobí), žiadateľ je povinný
mať vedecký tím zložený (pre splnenie podmienky):


okrem skúsených vedcov aj z mladých vedeckých
pracovníkov na úrovni R1, R2, R3 (Európsky
kvalifikačný rámec)

alebo


zo skúsených výskumných pracovníkov s max 15
rokov výskumnej praxe od získania titulu 2. stupňa
vysokoškolského vzdelania, s ktorými bude vedec
prichádzajúci zo zahraničia pracovať na konkrétnej
výskumnej úlohe.

https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gescii-va/
Nie je nevyhnutné, aby špičkový zahraničný vedec pôsobil na Slovensku, môže byť súčasťou výskumného tímu aj
mimo oprávneného územia za využitia čl. 70 Nariadenia európskeho parlamentu a rady č. 1303/2013 a to
prostredníctvom 49% flexibility na úrovni projektu. Súčasťou aktivít je možné aj vysielanie slovenských vedcov/mladých
výskumných pracovníkov žiadateľa na výskumné pobyty mimo oprávneného územia.
29 Nie je nevyhnutné pri predložení ŽoNFP konkretizovať daného zahraničného vedca/slovenského vedca
pôsobiaceho v zahraničí.
27
28
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Zároveň pre splnenie podmienky, musí byť obsahové
zameranie projektu v súlade so zásadou výskumnovývojovej excelentnosti (vysokej kvality obsahového
zámeru projektu) v zmysle hodnotiaceho kritéria č. 1.4
„Súlad projektu so zásadou výskumno-vývojovej
excelentnosti (vysokej kvality obsahového zámeru
projektu)“.
Projekt spĺňa túto podmienku ak je zároveň zameranie
projektu v súlade so zásadou výskumno-vývojovej
excelentnosti (vysokej kvality obsahového zámeru
projektu), v zmysle dokumentu „Metodika exaktnej
aplikácie vybraných pojmov v rámci hodnotiacich
a výberových kritérií Ministerstva školstva, vedy výskumu
a športu SR“. Dôraz je pritom kladený na:


aktuálnosť zvolenej výskumno-vývojovej
projektu s medzinárodnými trendami,



kvalitu celkovej personálnej skladby,



vhodnosť navrhovaných
v rámci aktivít,



celkový plánovaný výsledok projektu v oblasti
bibliometrických parametrov z pohľadu ich celkovej
medzinárodnej kvality.

vedeckých

témy

postupov

Upozornenie:
Nakoľko sa v rámci výzvy aplikujú výlučne vylučovacie
kritériá, ale v zmysle „Metodiky exaktnej aplikácie
vybraných pojmov v rámci hodnotiacich a výberových
kritérií Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR“ sa
kritérium 1.4 „Súlad projektu so zásadou výskumnovývojovej excelentnosti (vysokej kvality obsahového
zámeru projektu)“ sa aplikuje podľa bodovacieho
kritéria 0 a 3 body:
 Hodnotenie „Nie“ t.j. zameranie projektu nie je v súlade
so zásadou výskumno-vývojovej excelentnosti - pridelí
hodnotiteľ v prípade, že excelentnosť vykazuje znaky
spôsobu aplikácie hodnotenia „0 bodov“ bodovaného
kritéria.
 Hodnotenie „Áno“ t.j. zameranie projektu je v súlade so
zásadou výskumno-vývojovej excelentnosti - pridelí
hodnotiteľ v prípade, že excelentnosť vykazuje znaky
spôsobu aplikácie hodnotenia najnižšieho bodového
zvýhodnenia bodovaného kritéria (t.j. hodnotenia pre „3
body“).
Predkladaná ŽoNFP musí splniť kritériá pre výber
projektov, prostredníctvom ktorých je posudzovaná
kvalitatívna úroveň predloženého projektu. Kritériá sú
uvedené v prílohe č. 5 tejto výzvy.
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2.6 Spôsob financovania
Spôsob financovania sa stanovuje v súlade s platným
Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov,
Kohézneho
fondu
a
Európskeho
námorného
a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020,
ktorý
je
zverejnený
na
webovom
sídle
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9348.
V rámci tejto výzvy sa uplatňujú nasledovné spôsoby
financovania:
2.6.1

Podmienka relevantného
spôsobu financovania

-

zálohové platby (platí len pre štátne rozpočtové
a príspevkové organizácie);

-

refundácia;

-

predfinancovanie,

-

kombinácia
financovania.

vyššie

uvedených

spôsobov

Forma poskytovaného príspevku: nenávratný finančný
príspevok.

2.7 Splnenie podmienok vyplývajúcich z osobitných predpisov

2.7.1

Podmienka týkajúca sa
štátnej pomoci a
vyplývajúca zo schém
štátnej pomoci

Oprávnené aktivity tak, ako sú stanovené v tejto výzve,
nie sú poskytovaním priamej štátnej pomoci a teda
vo vzťahu k oprávneným aktivitám sa neuplatňujú
pravidlá štátnej pomoci. Ak žiadateľ/prijímateľ uvedené
pravidlo poruší a nezachová striktne charakter svojho
projektu, ktorý svojimi aktivitami nepredstavuje štátnu
pomoc,
nesie
za svoje
konanie
plnú
právnu
zodpovednosť v súvislosti s porušením pravidiel týkajúcich
sa štátnej pomoci. Žiadateľ/prijímateľ zároveň berie na
vedomie, že rovnaké právne následky nastanú aj
v prípade, ak v rámci jeho projektu dôjde k poskytnutiu,
tzv. nepriamej štátnej pomoci alebo k poskytnutiu inej
formy výhody, ktorá na základe Zmluvy o fungovaní EÚ
znamená porušenie pravidiel týkajúcich sa štátnej
pomoci. Žiadateľ/prijímateľ si je zároveň vedomý, že
štátnou pomocou sa v tejto súvislosti rozumie každá
pomoc
v akejkoľvek
forme,
ktorú
poskytuje
na podnikanie alebo v súvislosti s ním poskytovateľ
priamo alebo nepriamo z prostriedkov štátneho
rozpočtu, zo svojho rozpočtu, pričom však nezáleží na
právnej forme žiadateľa/prijímateľa a spôsobe jeho
financovania.
Podmienky, za ktorých sa na financovanie činností
výskumných organizácií a výskumných infraštruktúr
vzťahujú pravidlá štátnej pomoci sú bližšie stanovené
v Schéme na podporu výskumu a vývoja (Schéma štátnej
pomoci v znení dodatku č. 1) a kedy sa uplatňujú
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pravidlá štátnej pomoci mimo schémy štátnej pomoci sú
uvedené v čl. 2.1 Oznámenie Komisie Rámec
Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj
a inovácie (2014/C 198/01). Ak sa určitá výskumná
organizácia alebo výskumná infraštruktúra 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 výskumná
organizácia alebo výskumná infraštruktúra využíva
takmer výlučne na nehospodársku činnosť, 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 výskumnej organizácie
alebo výskumnej infraštruktúry a je pre ňu nevyhnutná
alebo je neoddeliteľne previazaná s hlavným využitím na
činnosti nehospodárskeho charakteru a jej rozsah je
obmedzený. Na účely tohto rámca bude podľa Komisie
táto podmienka splnená v prípade, že na hospodárske
činnosti sa budú spotrebúvať presne tie isté vstupy
(napríklad materiál, zariadenia, pracovná sila a fixný
kapitál) ako na nehospodárske činnosti, a v prípade, že
kapacita pridelená každoročne na takéto hospodárske
činnosti nepresiahne 20 % celkovej ročnej kapacity
príslušného subjektu. Daný limit si výskumné organizácie
budú každoročne monitorovať prostredníctvom prílohy
Príručky
pre
žiadateľa
č.
2.06
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.

2.7.2

Podmienka neporušenia
zákazu nelegálnej práce
a nelegálneho
zamestnávania vrátane
štátneho príslušníka tretej
krajiny žiadateľom

Žiadateľ nesmie porušiť zákaz nelegálnej práce
a nelegálneho
zamestnávania
vrátane
štátneho
príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu (zákon
č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní v znení neskorších predpisov) počas
obdobia 5 rokov predchádzajúcemu predloženiu ŽoNFP.

2.8 Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku

2.8.1

Oprávnenosť z hľadiska
vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov
a povolení na realizáciu
aktivít projektu žiadateľom

Nehnuteľnosti (pozemky a stavby) a hnuteľné veci,
prostredníctvom ktorých dochádza k realizácii
projektu, musia byť vo výlučnom vlastníctve
žiadateľa, resp. žiadateľ musí mať k predmetným
nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam iné právo, na
základe ktorého je oprávnený užívať všetky
nehnuteľnosti a hnuteľné veci, na ktorých má byť
projekt realizovaný. Túto podmienku poskytnutia
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príspevku žiadateľ preukazuje v prípade, že žiadateľ
nehnuteľnosti a hnuteľné veci nevlastní, aktuálne
platnou
nájomnou
zmluvou,
prípadne
jej
ekvivalentom.
Organizácie Slovenskej akadémie vied budú ako
verejné výskumné inštitúcie túto podmienku
preukazovať Protokolom vyhotoveným podľa §21a
ods. 7 zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii
vied, alebo listom vlastníctva.
V prípade, ak organizácia Slovenskej akadémie vied
nemá v správe nehnuteľnosť, prostredníctvom ktorej
dochádza k realizácii projektu, preukazuje túto
podmienku poskytnutia príspevku v prípade
vlastníckeho vzťahu listom vlastníctva a v prípade, že
nehnuteľnosti nevlastní, aktuálne platnou nájomnou
zmluvou, jej ekvivalentom alebo iným typom zmluvy,
preukazujúcim užívacie právo k nehnuteľnosti.
V prípade, že počas realizácie projektu na niektoré
z miest realizácie projektu žiadateľ ukončí platnú
nájomnú zmluvu a uzatvorí novú, o tejto skutočnosti
musí bezodkladne informovať VA – v opačnom
prípade sa to bude považovať sa podstatné
porušenie zmluvy o poskytnutí NFP.
Počas implementácie projektu môže žiadateľ zmeniť
či pridať úplne nové miesto realizácie, pričom musí
rovnako dodržať vyššie uvedené podmienky (za
súčasného splnenia podmienok uvedených vo
výzve).
Podmienky poskytnutia príspevku musí
spĺňať počas celej doby realizácie
a zároveň
počas
trvania
celého
udržateľnosti projektu, t. j. 5 rokov po
realizácie projektu.

2.8.2

2.8.3

žiadateľ
projektu
obdobia
ukončení

Podmienka oprávnenosti
z hľadiska preukázania
súladu s požiadavkami
v oblasti dopadu plánov a
projektov na územia
sústavy NATURA 2000

Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, nemôže mať
nepriaznivý vplyv na územia sústavy NATURA 2000.

Oprávnenosť z hľadiska
súladu s HP

Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí byť v súlade
s horizontálnymi
princípmi
udržateľný
rozvoj,
podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia,
ktoré sú definované v Partnerskej dohode na roky
2014 – 2020 a v čl. 7 a 8 Všeobecného nariadenia
o EŠIF.
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2.8.4

Maximálna a minimálna
výška príspevku

Minimálna výška NFP na projekt je 100 000 EUR.
Maximálna výška NFP na projekt nie je stanovená.

Výstupy/výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť
realizáciou hlavných aktivít projektu, musia byť
kvantifikované
prostredníctvom
merateľných
ukazovateľov definovaných v dokumente „Zoznam
merateľných ukazovateľov“.

2.8.5

Podmienky poskytnutia
príspevku z hľadiska
definovania merateľných
ukazovateľov projektu

Zoznam povinných projektových merateľných
ukazovateľov:
 Počet podporených výskumných inštitúcií
 Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
 Počet existujúcich výskumných pracovníkov
pracujúcich na VaV aktivitách projektu
 Počet navrátivších slovenských výskumníkov
zo zahraničia a/alebo Počet podporených
účastí zahraničných výskumníkov v projektových
aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Povinné ako aj ďalšie nepovinné merateľné
ukazovatele projektu pre túto výzvu sú definované v
Zozname projektových merateľných ukazovateľov,
vrátane ukazovateľov relevantných k HP a iných
údajov v prílohe č. 6 tejto výzvy30.

2.8.6

Podmienka priaznivej
finančnej situácie
žiadateľa

2.8.7

Podmienka vo vzťahu
k dĺžke existencie
žiadateľa

Žiadateľ sa nesmie nachádzať v nepriaznivej
finančnej situácii, pričom finančnú situáciu si
žiadateľ overuje na základe ukazovateľa likvidity II.
stupňa a/alebo ukazovateľa celkovej úverovej
zadlženosti vypočítaného za posledné ukončené
účtovné obdobie, ktoré nie je účtovným obdobím
kratším ako 12 mesiacov, za ktoré disponuje
schválenou účtovnou závierkou. Žiadateľ nespĺňa
toto kritérium, ak likvidita II. stupňa je menšia ako
0,9, pričom organizácia nie je schopná plniť svoje
záväzky alebo celková úverová zadlženosť je väčšia
ako 50%. Žiadateľ musí splniť aspoň jedno
z uvedených kritérií, buď likviditu II. stupňa alebo
celkovú úverovú zadlženosť. Žiadateľ si uvedené
ukazovatele overí v rámci prílohy formulára ŽoNFP č.
1.04
Model
hodnotenia
subjektov
verejného/neziskového sektora.
Žiadateľ musí existovať minimálne 36 mesiacov
ku dňu predloženia ŽoNFP.

V priebehu implementácie projektu môže byť rozsah požadovaných údajov vo vzťahu k merateľným ukazovateľom
upravený (rozšírený, resp. zúžený) a poskytovanie týchto údajov bude prebiehať v súlade s podmienkami
dohodnutými v zmluve o poskytnutí NFP/uvedenými v rozhodnutí o schválení podľa § 16 ods. 2 zákona o príspevku
z EŠIF.
30
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2.8.8

Podmienka zákazu
predloženia ŽoNFP s
rovnakým predmetom
výskumu a vývoja v rámci
výziev na podporu
výskumno-vývojových
kapacít jednotlivých
domén inteligentnej
špecializácie RIS3 SK

Žiadateľ nie je oprávnený predložiť ŽoNFP s tým istým
predmetom výskumu a vývoja, v rámci jednej
znalostnej oblasti, v rámci vyhlásených výziev
na podporu
výskumno-vývojových
kapacít
jednotlivých domén inteligentnej špecializácie RIS3
SK.

Forma preukázania ako aj zdroj overenia splnenia jednotlivých podmienok poskytnutia
príspevku je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy (Formulár ŽoNFP, časť 14. Zoznam povinných
príloh žiadosti o NFP) a v prílohe č. 2 (Príručka pre žiadateľa, kapitola 3 Podmienky poskytnutia
príspevku).

3. Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie k výzve
VA v konaní o ŽoNFP overuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku v súlade s touto výzvou
a dokumentmi, na ktoré sa výzva odvoláva. Konanie o ŽoNFP prebieha v rámci nasledujúcich
základných fáz:
1. Administratívne overenie
2. Odborné hodnotenie
3. Výber ŽoNFP
4. Opravné prostriedky (neobligatórna časť schvaľovacieho procesu)
Bližšie informácie o postupe VA v rámci jednotlivých fáz konania sú dostupné v Príručke
pre žiadateľa.
O ŽoNFP môže byť v súlade so zákonom o príspevku z EŠIF rozhodnuté nasledovným spôsobom:
1. vydaním Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP,
2. vydaním Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP,
3. vydaním Rozhodnutia o zastavení konania o žiadosti o NFP.
VA v rámci tejto výzvy nevyužije zásobník ŽoNFP v súlade s § 21 zákona o príspevku z EŠIF.
VA zverejní na webovom sídle www.opvai.sk a www.vyskumnaagentura.sk do 60 pracovných
dní od skončenia rozhodovania o ŽoNFP Zoznam schválených žiadostí o NFP a Zoznam
neschválených žiadostí o NFP v poradí určenom na základe aplikácie kritérií pre výber
projektov. Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP obsahuje údaje v rozsahu podľa § 48
ods.1 a ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF.
Žiadateľ berie na vedomie, že informácie, ktoré sú považované za osobné údaje, sú VA a CKO
oprávnení spracúvať a zverejniť bez osobitného súhlasu žiadateľa v súlade s § 47 a § 48 zákona
o príspevku z EŠIF.
Po schválení ŽoNFP zašle VA – prostredníctvom Sekcie implementácie OP VaI písomný návrh
na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP žiadateľovi:
a) ktorému rozhodnutie o schválení ŽoNFP nadobudlo právoplatnosť,
b) ktorý poskytol súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP.
Bližšie podrobnosti a procesný postup pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí NFP je uvedený
v Príručke pre žiadateľa, v kapitole 5 Uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP.
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Za účelom oboznámenia sa žiadateľa s povinnosťami a postupmi vzťahujúcimi sa
k implementácii projektov v rámci OP VaI sú na webovom sídle www.opvai.sk
a www.vyskumnaagentura.sk v časti Dokumenty zverejnené nasledovné dokumenty:
 Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP,
 Príručka pre prijímateľa,
 Príručka k procesu verejného obstarávania – pre postupy zadávania zákaziek
po 18.4.2016.
Pokiaľ ide o vzor Zmluvy o poskytnutí NFP, dovoľujeme si upozorniť, že poskytovateľ bude
pri príprave Zmluvy o poskytnutí NFP vychádzať z aktuálne platného vzoru Zmluvy o poskytnutí
NFP, pričom zohľadní špecifiká vzťahujúce sa k predmetnej výzve. Zmeny vyššie uvedených
dokumentov vykonané poskytovateľom po vyhlásení výzvy nepredstavujú zmenu výzvy.
Žiadatelia budú o vykonaných zmenách informovaní prostredníctvom webového sídla
www.opvai.sk a www.vyskumnaagentura.sk.
Podmienky poskytnutia príspevku, stanovené v tejto výzve, sú predmetom overovania v konaní
o ŽoNFP a musia byť splnené bez ohľadu na skutočnosť, či ich úplné znenie je priamo uvedené
v texte výzvy, alebo je uvádzané, resp. bližšie popísané v dokumente/dokumentoch, na ktoré
sa táto výzva odvoláva. Podmienky poskytnutia príspevku, stanovené v tejto výzve, musia byť
splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP31.
Upozornenie:
Žiadateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona č. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to
najneskôr pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Identifikácia synergických a komplementárnych účinkov

Zoznam výziev/vyzvaní, ktoré majú synergické a komplementárne účinky s výzvou OPVaIVA/DP/2018/1.1.3-06 v rámci ktorých sa môžu oprávnení žiadatelia tejto výzvy uchádzať o NFP:

Identifikovaná podpora vo vzťahu k relevantným výzvam:
Identifikačné
údaje príslušných
OP a iných
programov:
Odkaz na webové
sídlo s bližšími
informáciami
o synergickej
výzve, resp. odkaz
na vyhlásenú
výzvu:
Informácia
o časovom
zosúladení

Program: Ľudské zdroje
Špecifický cieľ: 1.3.1

Prepojenie vysokoškolského vzdelávania
https://ludskezdroje.gov.sk/vyzvy

s

potrebami

praxe

august 201832

Bližšie znenie jednotlivých všeobecných zmluvných podmienok je uvedené vo vzore Zmluvy o poskytnutí NFP:
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gescii-va/
32 V zmysle indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie
január 2018 až december 2018) OP ĽZ, verzia 5 http://www.minedu.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-na-rok-2018/
31
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termínov
vyhlásenia výziev:
Informácia
o oblastiach,
v rámci ktorých
dochádza
k synergii či
komplementárnym
účinkom:

synergia oprávnenosti žiadateľov: čiastočne áno
V rámci výzvy OP VaI s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06
oprávnenými žiadateľmi vysoké školy.

sú

Identifikovaná podpora vo vzťahu k relevantným výzvam:
Identifikačné
údaje príslušných
OP a iných
programov:
Odkaz na webové
sídlo s bližšími
informáciami
o synergickej
výzve, resp. odkaz
na vyhlásenú
výzvu:
Informácia
o časovom
zosúladení
termínov
vyhlásenia výziev:
Informácia
o oblastiach,
v rámci ktorých
dochádza
k synergii či
komplementárnym
účinkom:

Program: Ľudské zdroje
Špecifický cieľ: 1.3.1
Prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe v oblasti
skvalitnenia prípravy budúcich pedagogických a odborných
pracovníkov
https://ludskezdroje.gov.sk/vyzvy

august 201833

synergia oprávnenosti žiadateľov: čiastočne áno
V rámci výzvy OP VaI s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06
oprávnenými žiadateľmi vysoké školy.

sú

Identifikovaná podpora vo vzťahu k relevantným výzvam:
Identifikačné
údaje príslušných
OP a iných
programov:
Odkaz na webové
sídlo s bližšími
informáciami

Program: INTERREG EUROPE 2014-2020
Špecifický cieľ: 1.1
https://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/

V zmysle indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie
január 2018 až december 2018) OP ĽZ, verzia 5 http://www.minedu.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-na-rok-2018/
33
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o synergickej
výzve, resp. odkaz
na vyhlásenú
výzvu:
Informácia
o časovom
zosúladení
termínov
vyhlásenia výziev:
Informácia
o oblastiach,
v rámci ktorých
dochádza
k synergii či
komplementárnym
účinkom:

máj 2018 – jún 2018

synergia oprávnenosti žiadateľov: čiastočne áno
Prijímatelia v projektoch Interreg Europe pre špecifický cieľ 1.1, ktorý
môže byť synergický so ŠC 1.1.3 OP VaI, môžu byť aj vysoké školy.

5. Zmena a zrušenie výzvy
V nevyhnutných prípadoch, kedy nie je možné konať o ŽoNFP predložených na základe
pôvodne vyhlásenej výzvy, alebo je zmena potrebná za účelom jej optimalizácie,
resp. vhodnejšieho nastavenia, je VA oprávnená za podmienok stanovených v zákone
o príspevku z EŠIF výzvu zmeniť alebo zrušiť.
VA je oprávnená vykonať zmeny formálnych náležitostí výzvy uvedených v § 17 ods. 2 zákona
o príspevku z EŠIF, ako aj jej príloh, a to v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF, pričom
tieto zmeny, vrátane zdôvodnenia ich vykonania, je povinná vo forme usmernenia k výzve
zverejniť na webovom sídle www.opvai.sk a www.vyskumnaagentura.sk.
VA je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF oprávnená kedykoľvek v priebehu trvania
výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena
indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto
zmeny, bude zverejnená na webovom sídle www.opvai.sk a www.vyskumnaagentura.sk.
VA v prípade vykonania zmien formálnych náležitostí výzvy posudzuje ich dopad z hľadiska
zachovania princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a primeranosti.
VA je oprávnená vykonať nasledovné zmeny formálnych náležitostí výzvy:
a. názov poskytovateľa, ktorý výzvu vyhlasuje;
b. dátum vyhlásenia výzvy;
c. dátum uzavretia výzvy alebo skutočnosť, na ktorej základe sa výzva uzavrie;
d. kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom;
e. časový harmonogram konania o žiadosti vrátane lehoty na vydanie rozhodnutia
v konaní o žiadosti;
f.
indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve;
g. miesto podania žiadosti;
h. ďalšie formálne náležitosti.
VA je oprávnená výzvu zmeniť do jej uzavretia, ak sa zmenou podstatným spôsobom nezmenia
podmienky poskytnutia príspevku určené vo výzve (povolenou zmenou je napr. zmena formy
preukazovania podmienky poskytnutia príspevku). VA umožní žiadateľom v primeranej lehote
zmeniť ŽoNFP predložené do termínu zmeny výzvy, o ktorých nerozhodla. Ak ide o takú zmenu,
ktorou môžu byť skôr predložené ŽoNFP dotknuté a zároveň sa zmena výzvy týka aj ŽoNFP, ktoré
boli predložené pred vykonaním zmeny, ale pred rozhodnutím o ŽoNFP34.
V zmysle § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
34
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V prípade zmien, ktoré súvisia s predkladaním ŽoNFP prostredníctvom ITMS2014+ (napr. zmeny
v technickom spôsobe vypĺňania jednotlivých častí ŽoNFP), VA nepovažuje takéto zmeny
za zmenu výzvy a o relevantných technických postupoch bude žiadateľov priebežne
informovať prostredníctvom webového sídla www.opvai.sk a www.vyskumnaagentura.sk.
Ak dôjde k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku, VA výzvu zruší. ŽoNFP
predložené do dátumu zrušenia výzvy, o ktorých VA nerozhodla, vráti žiadateľom alebo
o ŽoNFP rozhodne za predpokladu, že je možné rozhodnúť o ŽoNFP podľa podmienok
poskytnutia príspevku platných ku dňu predloženia ŽoNFP.
Pravidlá pre zmenu/zrušenie výzvy sa rovnako aplikujú na prípad zmien v dokumentoch,
na ktoré sa výzva odvoláva a takéto zmeny majú vplyv na zmenu podmienok poskytnutia
príspevku.
VA zmenu výzvy realizuje prostredníctvom usmernenia k výzve, ktoré zverejní na webovom
sídle www.opvai.sk a www.vyskumnaagentura.sk. V tomto usmernení, resp. informácii o zrušení
výzvy VA jednoznačným, zrozumiteľným a jasným spôsobom zadefinuje rozsah zmien, resp.
dôvod zrušenia. Zároveň predmetné zmeny vyznačí formou sledovania zmien.
VA výzvu zruší prostredníctvom informácie o zrušení výzvy, ktorú zverejní na webovom sídle. VA
v usmernení/informácii zároveň definuje, na aké ŽoNFP sa zmena vzťahuje, resp. či o ŽoNFP
predložených do zrušenia výzvy rozhodne podľa podmienok platných ku dňu predloženia
ŽoNFP alebo ich vráti žiadateľovi.
Zmena výzvy, resp. zrušenie výzvy je účinné v súlade s informáciou uvedenou
v usmernení/informácii o zrušení výzvy, najskôr však dňom zverejnenia na webovom sídle
www.opvai.sk a www.vyskumnaagentura.sk.

6. Prílohy výzvy
1.

Žiadosť o NFP + Zoznam povinných príloh (záväzných formulárov)

2.

Príručka pre žiadateľa + prílohy

3.

Link na Príručku oprávnenosti výdavkov OPVaI, ver. 7.6:
https://www.opvai.sk/dokumenty/prirucky/

4.

Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov projektu

5.

Link na Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty výskumu a vývoja operačného
programu Výskum a inovácie – MŠVVaŠ SR:
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gescii-va/

6.

Zoznam projektových merateľných ukazovateľov

7.

Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, resp. o príspevok , ktorá je
zverejnená na webovom sídle https://www.olaf.vlada.gov.sk//system-vcasnehoodhalovania-rizika-a-vylucenia-edes/
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