VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PODPORU

ÚČASTI SLOVENSKÝCH VÝSKUMNÝCH INŠTITÚCIÍ V MEDZINÁRODNÝCH
VÝSKUMNÝCH PROJEKTOCH ZAMERANÝCH NA BOJ
PROTI PANDÉMII VYVOLANEJ OCHORENÍM COVID-19

V Ý Z VA
V

KO C K E
OPII-VA/DP/2020/9.2-01

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je
20 000 000 EUR.

			
01
CIEĽ VÝZVY

Výzva je zameraná na podporu zapojenia sa slovenských výskumných inštitúcií do medzinárodných
výskumných projektov financovaných v rámci medzinárodných výskumných programov, grantov,
fondov a grantových agentúr.
			
02 OPRÁVNENÝ

ŽIADATEĽ

právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b) c) d) a e) 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:
		

štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a jej organizácie a právnické osoby uskutočňujúce
výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy
sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie

		

sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy
a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj

		

neziskový sektor výskumu a vývoja, ktorý tvoria občianske združenia, neziskové organizácie
a združenia právnických osôb

		

podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností
uskutočňujú aj výskum a vývoj (mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP ako aj veľké podniky)

V rámci tejto výzvy nie je povinné uplatniť inštitút partnerstva, pričom členmi partnerstva sú žiadateľ
resp. prijímateľ a všetci partneri. Partner je osoba, ktorá sa podieľa na príprave a/ alebo realizácii projektu
so žiadateľom, resp. prijímateľom podľa Zmluvy o partnerstve.
			
03 MINIMÁLNA VÝŠKA SPOLUFINANCOVANIA ZO ZDROJOV ŽIADATEĽA/PARTNERA V (%)
Intenzita príspevku v prípade žiadateľov a partnerov, ktorí sú výskumnými inštitúciami a v rámci projektu budú
realizovať nezávislý výskum a vývoj:
Štátny sektor + štátne vysoké školy vrátane právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj zriadených štátnymi
vysokými školami 0%
Verejné vysoké školy, vrátane právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj zriadených verejnými vysokými
školami + verejné výskumné inštitúcie 5%
Súkromné vysoké školy, vrátane právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj zriadených súkromnými
vysokými školami 10%
Neziskové organizácie výskumu a vývoja
Podnikateľská výskumná inštitúcia

20%

5%
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		 PODPOROVANÉ AKTIVITY

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OPII 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 9.2 „Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce“ sú pre túto výzvu
oprávnené hlavné aktivity definované OPII:
		
		

Synergické a komplementárne financovanie projektov schválených v rámci Horizontu 2020, Stratégie EÚ
pre dunajský región, EITI, Eureky, Eurostars2, Erazmus+, resp. ďalších medzinárodných programov
a iniciatív v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK

		

Podpora účasti v ostatných medzinárodných iniciatívach, ako napr. ERA-NET, Európske technologické
platformy, EURAXESS

			
05 SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI
		
Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu výskumu a vývoja relevantného pre COVID -19
			
06 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY
		
Výdavky projektu musia byť v súlade s podmienkami oprávnenosti podrobne definovanými v dokumente
Príručka pre žiadateľa a v súlade s prílohou č. 4 výzvy Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov.

			
07 OPRÁVNENOSŤ MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU
		
Za oprávnené miesto realizácie projektu 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/partnera.

			
08 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA VÝZVU
		

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 20 000 000 EUR.

DĹŽKA REALIZÁCIE PROJEKTU

			
09

Maximálna dĺžka realizácie projektu a zároveň najneskorší dátum na predloženie záverečnej žiadosti
o platbu sú stanovené do 30.06.2023.
			
10 MINIMÁLNA

A MAXIMÁLNA VÝŠKA PRÍSPEVKU NA PROJEKT

Minimálna výška NFP projektu je 500 000 EUR.
Maximálna výška NFP projektu je 2 000 000 EUR.

DÁTUM UZAVRETIA

			
11

do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovej v tejto výzve, najneskôr však dňa
30.09.2020, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Termíny uzavretia hodnotiacich kôl sú nasledovné:

31. august 2020

							

termín uzavretia prvého kola:

							

termín uzavretia druhého kola: 30. september 2020

INFORMÁCIE
A PODPORA
PRE ŽIADATEĽOV

Viac informácií k výzvam získate na:
e-mailovej adrese:

info@vyskumnaagentura.sk

www.opii.gov.sk
www.opvai.sk

