Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií
pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní
negatívnych následkov pandémie v znení Usmernenia č. 2
OPII-VA/DP/2020/9.4-01
1. Formálne náležitosti
Operačný program:

Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os:

9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Investičná priorita:

1b Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie, vytvárania
prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja
a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora
investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií,
sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb,
stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie
prostredníctvom
inteligentnej
špecializácie,
a
podpora
technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov,
opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít
a prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách,
a šírenia technológií na všeobecný účel, ako aj podpora investícií
potrebných na posilnenie kapacít reakcie na krízu v oblasti
zdravotných služieb

Špecifický cieľ:

9.4 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce
výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

Schéma štátnej pomoci1:

Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu výskumu
a vývoja relevantného pre COVID – 19 v znení Dodatku č. 1

Fond:

Európsky fond regionálneho rozvoja

1.1.

Poskytovateľ

Názov:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná
infraštruktúra (ďalej len „SO“ alebo „SO pre OP II“)2

Adresa:

Stromová 1, 813 30 Bratislava

1

Schéma štátnej pomoci a rozhodnutie Európskej komisie sú zverejnené na: https://www.opvai.sk/dokumenty/schemy/
Poskytovateľ koná v rámci tejto výzvy aj prostredníctvom Výskumnej agentúry (ďalej len „VA“). Výkon týchto činností VA realizuje v zmysle
uzavretej Dohody o plnomocenstve na vykonávanie časti úloh sprostredkovateľského orgánu v rámci OP II č. 1279/2019 zo dňa 20. decembra
2019 v platnom znení.
2

1

konajúci v zastúpení
Názov:

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako riadiaceho
orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra

Adresa:

Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava

1.2.

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP

Typ výzvy:

otvorená

Dátum vyhlásenia:

3. august 2020

Dátum uzavretia:

do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovej
v tejto výzve, najneskôr však dňa 30.09.2020, podľa toho, ktorá
skutočnosť nastane skôr3.

1.3.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ)

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 80 000 000 EUR.
K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade
so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie
2014 – 2020 (ďalej len „Stratégia financovania EŠIF“).
Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 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 v priebehu trvania výzvy 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, Európskeho námorného a rybárskeho
fondu na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Systém finančného riadenia“)4, a to formou
predfinancovania, zálohových platieb, 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 riadenia5: „časť 6 Systém
informačných a finančných tokov na národnej úrovni“.

3

Žiadosti o NFP subjektov podliehajúcich schéme štátnej pomoci, musia byť zazmluvnené najneskôr 30.06.2021.

4https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-

fondy/materialy/novy-podadresar/
5 https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
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Zdroje financovania projektu sa skladajú: Európsky fond regionálneho rozvoja, štátny rozpočet
a spolufinancovanie zo strany prijímateľa6/partnera.
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 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.
Spolufinancovanie projektu, t. j. financovanie rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu
a poskytnutého NFP je zabezpečené zo zdrojov žiadateľa/prijímateľa a partnera/partnerov.
NFP sa poskytuje podľa nasledovných intenzít financovania, ktoré sú stanovené na úrovni hlavných
aktivít projektu.

6

Žiadateľ sa stáva prijímateľom od momentu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
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Intenzita príspevku v prípade žiadateľov a partnerov, ktorí sú výskumnými inštitúciami a v rámci
projektu budú realizovať nezávislý výskum a vývoj7:

Žiadateľ/partner
(výskumná inštitúcia)
Štátny sektor + štátne vysoké
školy vrátane právnických
osôb vykonávajúcich výskum
a vývoj zriadených štátnymi
vysokými školami

Maximálna
intenzita
príspevku
v (%)

Zdroje
Minimálna výška
financovania
spolufinancovania
v pomere EFRR / zo zdrojov Žiadateľa/partnera
štátny rozpočet SR
v (%)

100 %

85 % / 15 %

0%

Verejné vysoké školy, vrátane
právnických osôb
vykonávajúcich výskum
a vývoj zriadených verejnými
vysokými školami + verejné
výskumné inštitúcie8

95 %

85 % / 10 %

5%

Súkromné vysoké školy,
vrátane právnických osôb
vykonávajúcich výskum
a vývoj zriadených
súkromnými vysokými
školami9

90 %

85 % / 5 %

10 %

Neziskové organizácie10
výskumu a vývoja11

95 %

85 % / 10 %
5%

7 Nezávislý výskum a

vývoj chápeme ako kombináciu jednotlivých typov výskumu a vývoja, alebo jednotlivé typy výskumu/vývoja samostatne,
ktorý realizuje subjekt mimo schémy štátnej pomoci. Poskytovanie služieb v oblasti výskumu a vývoja a výskum a vývoj vykonávaný v mene
podnikov sa nepovažuje za nezávislý výskum a vývoj.
8 Verejné výskumné inštitúcie riadiace sa podľa zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
9 Relevantné len pokiaľ súkromné vysoké školy, vrátane právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj zriadených súkromnými vysokými
školami absolvujú individuálny test štátnej pomoci s výsledkom, že sa nejedná o štátnu pomoc. Formulár Individuálneho testu štátnej pomoci,
ktorý je prílohou č. 1.14b Individuálny test štátnej pomoci Formuláru ŽoNFP. V prípade, ak výsledkom testu štátnej pomoci bude zistené, že
ide o štátnu pomoc, je subjekt povinný realizovať priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj s prislúchajúcou intenzitou príspevku.
10 Relevantné len pokiaľ neziskové organizácie výskumu a vývoja absolvujú individuálny test štátnej pomoci s výsledkom, že sa nejedná
o štátnu pomoc. Formulár Individuálneho testu štátnej pomoci, ktorý je prílohou č. 1.14b Individuálny test štátnej pomoci Formuláru ŽoNFP.
V prípade, ak výsledkom testu štátnej pomoci bude zistené, že ide o štátnu pomoc, je subjekt povinný realizovať priemyselný výskum a/alebo
experimentálny vývoj s prislúchajúcou intenzitou príspevku.
11 Občianske združenia (napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov) uskutočňujúce VaV, neziskové
organizácie (napríklad zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona
č. 35/2002 Z. z. uskutočňujúce VaV a združenia právnických osôb (zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník § 20f až 20j) uskutočňujúce VaV.
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Intenzita príspevku v prípade žiadateľov a partnerov, ktorí sú podnikateľskými výskumnými
inštitúciami (bez ohľadu na veľkosť podniku) a v rámci projektu budú realizovať priemyselný
výskum12 a/alebo experimentálny vývoj13:

Žiadateľ/partner
(Podnik)

Maximálna
intenzita
príspevku
v (%)

Podnikateľská výskumná
inštitúcia

80 %

1.5.

Zdroje
Minimálna výška
financovania
spolufinancovania
v pomere EFRR / zo zdrojov Žiadateľa/partnera
štátny rozpočet SR
v (%)
80 % / 0 %

20 %

Časový harmonogram konania o ŽoNFP

Konanie o ŽoNFP sa začína, v súlade s § 19 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF, doručením žiadosti
poskytovateľovi na základe vyhlásenej výzvy. Žiadateľ je o výsledku konania o predloženej ŽoNFP
informovaný Rozhodnutím o schválení ŽoNFP, Rozhodnutím o neschválení ŽoNFP alebo Rozhodnutím
o zastavení konania 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.
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 nasledovné:
• termín uzavretia prvého kola: 31. august 2020,
• termín uzavretia druhého kola: 30. september 2020.
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 kôl14. Aktualizácia termínov uzavretia hodnotiacich kôl sa nepovažuje za zmenu výzvy.
Poskytovateľ je povinný vydať rozhodnutie najneskôr v termíne do 70 pracovných dní od konečného
termínu na predkladanie ŽoNFP uvedeného vo výzve. Konanie o ŽoNFP je bližšie popísané v kapitole 4
Schvaľovanie žiadosti o NFP Príručky pre žiadateľa o NFP (ďalej len „Príručka pre žiadateľa“), ktorá je
prílohou č. 2 tejto výzvy.
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
chýbajúcich náležitostí preruší a opäť začína plynúť až momentom doručenia chýbajúcich náležitostí

12

Priemyselný výskum je plánovaný výskum alebo kritický prieskum zameraný na získanie nových poznatkov a zručností pre vývoj nových
výrobkov, postupov alebo služieb alebo na dosiahnutie významného zlepšenia existujúcich výrobkov, postupov alebo služieb. Patrí k nemu
vývoj častí komplexných systémov a môže zahŕňať aj stavbu prototypov v laboratórnych podmienkach alebo v podmienkach so simulovanými
rozhraniami prepojenými na existujúce systémy, ako aj pilotné linky, ak sú potrebné pre priemyselný výskum, a to najmä na schválenie
generickej technológie.
13
Experimentálny vývoj je získavanie, kombinovanie, formovanie a používanie existujúcich vedeckých, technologických, obchodných a iných
relevantných poznatkov a zručností s cieľom vyvinúť nové a vylepšené výrobky, postupy alebo služby, ktoré nie sú do veľkej miery stanovené.
Zahŕňa vývoj prototypov, názorné predvádzanie, pilotné projekty, testovanie a overovanie nových alebo vylepšených výrobkov, procesov,
služieb v prostredí zastupujúcom skutočné prevádzkové podmienky, kde primárnym cieľom je ďalej technicky vylepšiť výrobky, procesy,
služby, ktoré nie sú ešte do veľkej miery stanovené.
14 Žiadosti o NFP subjektov podliehajúcich schéme štátnej pomoci, musia byť zazmluvnené najneskôr 30.06.2021 v súlade s touto schémou.
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poskytovateľovi a zároveň sa do lehoty na vydanie rozhodnutia nezapočítavajú lehoty potrebné
na overenie splnenia PPP EIA zo strany koordinátora EIA.
Poskytovateľ 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 poskytovateľovi
z maximálnej dĺžky na schvaľovací proces, a to v súlade s kapitolou 1.2, ods. 3, písm. d) Systému
riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020.
Informáciu o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia o NFP zverejní poskytovateľ na webovom sídle
www.opvai.sk a www.vyskumnaagentura.sk.
Vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu budú všetky procesy skracované na minimum a Centrálny
koordinačný orgán bude požiadaný prostredníctvom žiadosti o udelenie výnimiek o zjednodušenie
pravidiel.

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 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 forme15
určenej poskytovateľom, pričom všetky tieto tri podmienky musia byť splnené súčasne. 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).
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 origináli.
Procesný postup predloženia ŽoNFP, vrátane postupu pri získavaní prístupu do verejnej časti
ITMS2014+ je definovaný v Príručke pre žiadateľa, v kapitole 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, Poskytovateľ zastaví konanie o ŽoNFP.
15 Bližšie

informácie sú uvedené v prílohe výzvy č.2 Príručka pre žiadateľa, konkrétne časť 2.3 Podmienky doručenia ŽoNFP.
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Ak vzniknú pochybnosti o splnení podmienok doručenia ŽoNFP riadne, včas a v určenej forme, bude
poskytovateľ 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:
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: +421 2 210 13 111
Upozornenie: Poskytovateľ 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.
Poskytovateľ 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 poskytovateľ
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 poskytovateľ 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

V rámci Európskeho výskumného priestoru mnohé štáty vyhlásili na národnej úrovni výzvy a podporia
výskumno-vývojové projekty, ktoré budú zamerané na všetky vedné oblasti bez obmedzenia s cieľom
podporiť projekty riešiace rôzne aspekty aktuálnej pandémie.
V rámci tejto výzvy budú podporené všetky typy výskumných inštitúcií v rámci všetkých 5 domén
inteligentnej špecializácie (aj formou umožnenia tzv. viac-doménových projektov pri rešpektovaní
zásady maximálneho počtu 2 znalostných oblastí) pri ich aktivitách zameraných na boj proti pandémii
vyvolanej COVID-19 a znižovaní aktuálnych a očakávaných negatívnych následkov pandémie.
Preto v mnohých oblastiach každý štát v takejto situácii potrebuje mať vlastné technické riešenia
a pripravených ľudí na riešenie takejto situácie a byť sebestačný. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné,
aby Slovensko podporilo urýchlene na národnej úrovni kvalitné výskumné projekty.
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Zámerom je poskytnúť nenávratný finančný príspevok úspešným žiadateľom v mimoriadne rýchlom
časovom úseku od predloženia žiadosti o NFP – čo by malo byť dosiahnuté aj zmenami
a zjednodušením pravidiel platných pre proces konania o žiadostiach.
V zmysle vyššie uvedeného samotná výzva bude plniť nasledovné dôležité ciele:
 umožní vyvinúť slovenské riešenia uplatniteľné v praxi v rámci Slovenska, ale aj s potenciálom
uplatniteľnosti v zahraničí (napríklad pľúcna ventilácia; diagnostické kity umožňujúce masívne
testovanie a pod.),
 umožní vybaviť modernou experimentálnou výskumnou infraštruktúrou výskumné inštitúcie,
ktorá môže byť využitá v prípade ďalších vĺn pandémie aj v praxi na diagnostiku/terapiu
(napríklad diagnostické výskumné laboratóriá/čisté priestory a pod.),
 v neposlednom rade v rámci podnikateľských výskumných inštitúcií umožní aj stabilizovať
existujúce pracovné miesta výskumníkov a vysoko kvalifikovaných technických pracovníkov
a dokonca aj vytvoriť nové pracovné miesta.
Z pohľadu potrieb Slovenska v aktuálnej situácii, resp. v rámci prípadných ďalších vĺn pandémie, ako aj
riešenia problémov po pandémii spojených s návratom rôznych sektorov do normálneho fungovania,
bude výzva zameraná najmä na nasledovné okruhy16:
 Prevencia a ochrana pred infekciou spôsobenou koronavírusom – aj z pohľadu možnej budúcej
vlny infekcie v druhej polovici roka 2020 a v roku 2021
 Zdravotnícke/hygienické technológie zamerané na diagnostiku a terapiu pacientov trpiacich
na ochorenie COVID 19 (napríklad zlepšenie existujúcich parametrov pľúcnej ventilácie;
výskum a vývoj inovatívnych/automatizovaných foriem prepravy biologického
materiálu/vzoriek/výsledkov a pod.)
 Diagnostika a testovanie (výskum a vývoj čo možno najpresnejších a najrýchlejších
diagnostických testov)
 Terapia, vakcíny a lieky, vrátane podpory výskumných klinických štúdií
 Sledovacie a monitorovacie zariadenia (tzv. disease-tracking) pre ochorenie, analytické
nástroje a riešenia pre zdravotníctvo a súvisiace systémy
 Výskum a vývoj technológií zameraných na bezpečnosť zdravotníckych pracovníkov - ale aj
iných pracovníkov pôsobiacich v tzv. „prvej línii“ – ako napríklad využívanie
robotiky/automatizácie v procesoch v rámci diagnostiky a terapie
 Smart technológie pre pacientov trpiacich ochorením COVID-19
 Smart technológie a podporné systémy pre zabezpečenie kritickej produkcie a funkčnosť
dodávateľských reťazcov trpiacich obmedzením aktivít (tzv. lockdown)
 Bezpečná mobilita v rámci pandémie spôsobenej ochorením COVID-19: dáta a trendy,
monitorovanie regionálnych rizík, ochrana izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva,
bezpečná prevádzka a využitie prostriedkov verejnej dopravy
Všetky aktivity musia byť zamerané na riešenie problematiky a elimináciu dopadov pandémie
ochorenia COVID-19 (spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2), a to z pohľadu infraštruktúrneho
zabezpečenia, ako aj výskumno-vývojových aktivít.

16

Nejde o uzavretý zoznam oprávnených tém, ale iba o príklady.
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1.9.

Ďalšie formálne náležitosti

Vzhľadom na charakter výzvy, ktorá je otvorená, a vyššie uvedené termíny uzavretia hodnotiacich kôl si
poskytovateľ dovoľuje upozorniť žiadateľov/partnerov na skutočnosť, že v súvislosti s transformáciou
organizácií zriadenými Slovenskou akadémiou vied (ďalej aj „SAV“) na verejné výskumné inštitúcie,
uskutočnenou na základe zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o v.v.i.“) a zákona č. 133/2002 Z. z.
o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o SAV“), 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
(ďalej aj „ŠRO“), štátne príspevkové organizácie (ďalej aj „ŠPO“), príp. ako verejné výskumné inštitúcie
(ďalej aj „v.v.i.“) zriadené podľa osobitného predpisu17.
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 (ďalej len „novela“) došlo zároveň
k úprave:
zákona o SAV a
zákona o v.v.i..
V súlade s účinnosťou novely zákona o vysokých školách bude poskytovateľ 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, poskytovateľ 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 poskytovateľ opätovne
posúdi splnenie podmienok poskytnutia príspevku a následne poskytovateľ vydá rozhodnutie
o schválení/neschválení ŽoNFP;
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
poskytovateľ 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., poskytovateľ
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 projektu (ŠRO, ŠPO – 100% intenzita; v.v.i. – 95 % intenzita).

17

Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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2. Podmienky poskytnutia príspevku
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).
2.1 Oprávnenosť žiadateľa/partnera
2.1.1

Podmienka oprávnenosti žiadateľa/partnera

Oprávnenosť žiadateľa/partnera
Oprávneným žiadateľom/partnerom sú 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 inštitúcie18
 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. MSP19, ako aj
veľké podniky)
Musí ísť o subjekty so sídlom v rámci SR a s identifikačným číslom organizácie („IČO“) prideleným
Štatistickým úradom SR. Platí všeobecné pravidlo, že jeden žiadateľ môže podať v rámci výzvy viac
žiadostí o NFP, avšak s rôznym obsahovým zameraním. V rámci tejto výzvy je možné uplatniť inštitút
partnerstva (avšak vzhľadom k mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorenia COVID 19
partnerstvo nie je povinné).
Žiadateľ/partner (mimo štátny sektor VaV, sektor vysokých škôl a verejné výskumné inštitúcie) musí
existovať minimálne 36 mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP20 a zároveň:
 žiadateľ/partner, ktorý podlieha schéme štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu
výskumu a vývoja relevantného pre COVID - 19 v znení Dodatku č. 1 musí mať v predmete
podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorom
sa realizuje výskum a/alebo vývoj v rámci projektu, a to najneskôr 12 mesiacov pred
predložením ŽoNFP.
 žiadateľ/partner, ktorý nepodlieha schéme štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu
výskumu a vývoja relevantného pre COVID - 19 v znení Dodatku č. 1 (s výnimkou štátneho
a verejného sektora VaV) musí mať minimálne 36 mesiacov pred podaním ŽoNFP v predmete
činnosti zapísané činnosti v oblasti výskumu a/alebo vývoja, ktoré sú relevantné v rámci
predkladaného projektu.

18

Zákon o v.v.i. a Zákon o SAV. Verejné výskumné inštitúcie ako nová právna forma v dôsledku transformácie štátnej rozpočtovej organizácie
alebo štátnej príspevkovej organizácie v zmysle zákona o v.v.i..
19 MSP, ktoré spĺňajú definíciu MSP stanovenú v prílohe I Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií
pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v znení Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/1084 zo 14. júna 2017.
20 V prípade osôb zapisovaných do obchodného registra sa za vznik subjektu považuje dátum zápisu do obchodného registra.
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Osvedčenie vykonávať výskum a vývoj
Žiadateľ/partner, najneskôr ku dňu podania žiadosti o NFP musí byť držiteľom osvedčenia
o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v zmysle § 26a Zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej
podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a
organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Táto podmienka sa nevzťahuje21
na Slovenskú akadémiu vied v zmysle zákona o SAV, ktorá je v zmysle tohto zákona samosprávnou
vedeckou inštitúciou. Táto podmienka sa ďalej nevzťahuje na organizácie SAV v zmysle zákona
o v.v.i. a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na sektor vysokých škôl22 v zmysle zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, nakoľko Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR vydáva organizáciám Slovenskej
akadémie vied a sektoru vysokých škôl osvedčenie o spôsobilosti na základe hodnotenia
vykonaného podľa osobitných predpisov.
Ekonomické a finančné ukazovatele
Podnikateľské výskumné inštitúcie:
Žiadateľ/partner v rámci podnikateľského sektora musí byť aktívny v rámci hospodárskej súťaže
na trhu. Preukázanie aktívnosti podniku si žiadateľ/partner overí prostredníctvom prílohy č. 2.04
Ukazovatele aktivity, resp. nasledovných ukazovateľov:
1) Obrátka celkového majetku z tržieb (čistý obrat v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov ďalej len ako „zákon o účtovníctve“).
Novelizáciou zákona o účtovníctve sa zmenila definícia čistého obratu a novelizáciou
opatrenia MF SR č. 4455/2003-92 o účtovnej závierke podnikateľov sa tento pojem dostáva
do výkazu ziskov a strát na riadok číslo 1. Novelizácie nadobudli účinnosť pre účtovné závierky
zostavené k 31. decembru 2014 a neskôr.) vypočítaného ako podiel tržieb na hodnote
celkového majetku. Ukazovateľ sa vypočíta za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré nie
je účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov, za ktoré disponuje schválenou účtovnou
závierkou, pričom jeho výška musí dosiahnuť minimálne hodnotu na úrovni 0,2.
V prípade, že podnikateľský subjekt nespĺňa vyššie uvedené kritérium, nesmie byť žiadateľom, ale
iba partnerom a musí splniť aspoň jednu z nižšie uvedených podmienok:
2) Podnikateľský subjekt bol prijímateľom investície23 do podniku (napr. od podnikateľského
anjela, fondu rizikového kapitálu, Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. a pod.)
v minimálnej výške ¼ NFP subjektu v rámci projektu prislúchajúcich k posudzovanému
podnikateľskému subjektu projektového konzorcia. Uvedená finančná investícia je
preukazovaná investičnou zmluvou investora podpísanou a účtovanou v období od 1.1.2015
do 31.1.2020. táto zmluva musí potvrdzovať hodnotu investície, podiel hodnoty majetku
pripadajúci na investora.
alebo
3) Podnik možno pokladať za aktívny, ak za ostatné obdobie 3 rokov od vyhlásenia tejto výzvy
bol ocenený v rámci inovácií, či výskumu, ktorý je predmetom projektu24 na inovačnej súťaži
21

V zmysle v zmysle § 26a ods. 9 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001
Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
22
Sektor vysokých škôl tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby
uskutočňujúce výskum a vývoj.
23 Zmena základného imania
24 Prepojenie témy, za ktorú podnik získal ocenenie s témou projektu je potrebné uviesť v rámci prílohy ŽoNFP, v rámci Formuláru ŽoNFP,
v časti, ktorá opisuje komplementaritu predkladaného projektu s projektom, na ktorý je predkladaný projekt viazaný.
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organizovanej v rámci členských krajín OECD25, v medzinárodných súťažiach, v ktorých bola
zostavená medzinárodná komisia. Túto skutočnosť partner preukazuje napríklad dekrétom
potvrdzujúcim výherné umiestnenie v súťaži.
alebo
4) Podnik získal minimálne bodové skóre na úrovni 12 bodov v rámci hodnotení výziev SME
Instrument Horizontu 202026, ktoré získal podnik v čase od 1. januára 2014 najneskôr
do dátumu podania ŽoNFP. Táto podmienka je preukazovaná na základe hodnotiaceho hárku
a identifikácie projektu s jednoznačnou identifikáciou posudzovaného subjektu (partnera).
Súčasne platí, že podnik, ktorý spĺňa podmienku oprávnenosti podľa jedného z bodov č. 2, 3,
alebo 4 (t.j. nie je aktívny na trhu v ukazovateľa 1), musí mať v rámci projektového konzorcia
subjekt, ktorý spĺňa ukazovateľ podľa bodu č. 1.
Žiadateľ/partner v rámci podnikateľského sektora sa zároveň nesmie nachádzať v nepriaznivej
finančnej situácii. Splnenie uvedenej podmienky si žiadateľ/partner overí prostredníctvom prílohy
č. 2.05 Index bonity, vypočítaného za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré nie je účtovným
obdobím kratším ako 12 mesiacov, za ktoré disponuje schválenou účtovnou závierkou. Hodnota
indexu bonity nesmie byť ≤ -2.
Nepodnikateľské výskumné inštitúcie:
Žiadateľ/partner v rámci neziskového sektora si overuje finančnú a ekonomickú situáciu
na základe prílohy č. 2.07 príručky pre žiadateľa resp. prostredníctvom 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. Partner v rámci neziskového sektora 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%. Nezisková organizácia musí splniť aspoň jedno
z uvedených kritérií, buď likviditu II. stupňa alebo celkovú úverovú zadlženosť.

Ostatné podmienky
Súčasne pre žiadateľa/partnera platí, že:
 nesmie byť dlžníkom27 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 poriadku v sume vyššej ako 40 EUR;
 nesmie byť dlžníkom26 na zdravotnom poistení v žiadnej zdravotnej poisťovni poskytujúcej
verejné zdravotné poistenie v SR v sume vyššej ako 100 EUR;
 nesmie byť dlžníkom26 na sociálnom poistení (vrátane príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie ) v sume vyššej ako 40 EUR;
 voči žiadateľovi/partnerovi nesmie byť vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné
konanie, nesmie byť v konkurze alebo v reštrukturalizácii, pričom 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;
 voči žiadateľovi/partnerovi nesmie byť vedený výkon rozhodnutia, čo znamená, že voči
žiadateľovi/partnerovi 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
25

http://www.oecd.org/about/membersandpartners/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
27 Schválený splátkový kalendár (na dlžnú sumu vyššiu ako je uvedené v podmienke poskytnutia príspevku) sa nepovažuje za splnenie tejto
podmienky poskytnutia príspevku.
26
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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 časť podmienky 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 nariadenia28;
voči žiadateľovi/partnerovi sa nesmie nárokovať vrátenie príspevku na základe rozhodnutia
EK, ktorým bol príspevok označený za neoprávnený a nezlučiteľný s vnútorným trhom;
nebol podnikom v ťažkostiach29 ku dňu 31. 12. 2019 v zmysle čl. 1 ods. 4 písm. c)
všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách č. 651/2014, pričom uvedené platí pre
všetky právne formy žiadateľa/partnera, okrem štátnych rozpočtových organizácií;
žiadateľ/partner, ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani
prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa/partnera v konaní o ŽoNFP
neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania
finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti,
za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin
machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe;
žiadateľ/partner, ktorým je právnická osoba, nesmie mať právoplatným rozsudkom uložený
trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní
podľa osobitného predpisu, pričom táto časť podmienky poskytnutia príspevku sa
nevzťahuje na fyzické osoby a 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 v znení
neskorších predpisov;
žiadateľ/partner musí byť finančne spôsobilý a je povinný zabezpečiť finančné prostriedky
na spolufinancovanie projektu tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia30;
žiadateľ/partner ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani
prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP nie sú
evidovaní v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) ako vylúčené osoby
alebo subjekt (v zmysle článku 135 a nasledujúcich nariadenia č. 2018/1046)
https://www.olaf.vlada.gov.sk/system-vcasneho-odhalovania-rizika-a-vylucenia-edes/.

28

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.
29
Definíciu podniku v ťažkostiach bližšie upravuje čl. 2 ods. 18 všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách. Pomoc sa môže poskytnúť
podnikom, ktoré neboli v ťažkostiach k 31. decembru 2019, ale ktoré čelia ťažkostiam alebo sa dostali do ťažkostí v dôsledku prepuknutia
nákazy COVID-19, a to od 1.1.2020.
30 Finančná spôsobilosť na spolufinancovanie projektu znamená, že žiadateľ má zabezpečené finančné prostriedky (vlastné alebo úverové
finančné zdroje) minimálne na spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu (t. j. vo výške rozdielu COV subjektu projektového
konzorcia a jeho NFP).
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2.2 Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

2.2.1

Podmienka, že hlavné aktivity projektu sú vo vecnom súlade s oprávnenými aktivitami
OP II, doménou/ami inteligentnej špecializácie RIS3 SK a merateľnými ukazovateľmi

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OP II 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 9.4 „Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce
výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry“ je pre túto výzvu oprávnená hlavná aktivita
definovaná OP II: Podpora dlhodobého strategického výskumu v doménach inteligentnej
špecializácie RIS3 SK.
Predložený projekt spĺňa podmienku oprávnenosti, ak sú kumulatívne splnené všetky nasledujúce
podmienky:


Žiadateľ priradí hlavné aktivity projektu k jednotlivým oprávneným typom aktivít
(s podmienkou priradenia k minimálne k jednej oprávnenej aktivite):
 nezávislý výskum a vývoj - platí pre nepodnikateľské výskumné organizácie, ktoré
nevykonávajú hospodársku činnosť - právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa
§ 7 písm. a), b), c), d) 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;
 priemyselný výskum - platí pre podnikateľské výskumné organizácie, ktoré vykonávajú
hospodársku činnosť - právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. 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;
 experimentálny vývoj - platí pre podnikateľské výskumné organizácie, ktoré vykonávajú
hospodársku činnosť - právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. 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.



plánovaný výskumný a/alebo vývojový výstup projektu nie je verejne známy, prípadne
dostupný a žiadateľovi/partnerovi nie sú (po vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti
v rámci prípravy projektu) známe skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že plánovaný výstup
je verejne známy, prípadne dostupný a



výsledkom realizácie projektu musia byť konkrétne výstupy ako napr. laboratórny prototyp,
technická výkresová dokumentácia, návrh nových postupov a/alebo oceniteľné práva (výrobnotechnické poznatky, know-how, výrobné a technologické postupy, priemyselné práva na
výsledky tvorivej duševnej činnosti, priemyselné práva na označenia, autorské práva,
receptúry).



Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade so Stratégiou výskumu a inovácií
pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (ďalej len „RIS3 SK“), čo znamená, že:
14

 Projekt musí byť predložený minimálne v jednej doméne inteligentnej špecializácie
a výskumné a/alebo vývojové aktivity musia byť zamerané na minimálne 1 produktovú
líniu. Maximálny počet znalostných oblastí na ŽoNFP je 2, pričom z tejto výzvy je
vylúčená ako neoprávnená znalostná oblasť kreatívny priemysel. V prípade, že ŽoNFP
bude zameraná na 2 znalostné oblasti, je potrebné vo Formulári ŽoNFP, v časti
16. Špecifické polia (príloha výzvy č. 1.00) uviesť, ktorá z týchto dvoch znalostných
oblastí je nosnou/hlavnou. Kroky na definovanie produktových línií sú uvedené v prílohe
ŽoNFP 1.13 Preukázanie príspevku projektu k RIS3 SK.
Produktové línie pre každú z 5 domén inteligentnej špecializácie sú uvedené
na webovom sídle: https://www.opvai.sk/ris3/dolezite-dokumenty/.
 Z pohľadu súladu projektu so stratégiou RIS3 SK musí byť preukázané jeho obsahové
prepojenie na:
- minimálne jednu produktovú líniu,
- hlavné SK NACE v rámci danej produktovej línie RIS3 SK, alebo funkčnú väzbu a súčasne
užívateľský, alebo odberateľský potenciál v rámci hlavných SK NACE produktovej línie
niektorej z 5 domén inteligentnej špecializácie,
- súbor politík RIS3 SK prostredníctvom minimálne jednej aktivity RIS3 SK špecifikovanej
výzvou.
 Projekty v rámci uvedenej výzvy musia byť realizované v súlade s minimálne jednou
aktivitou RIS3 SK:
- aktivita RIS3 SK 1.1.1: Tvorba konzorcií pre riešenie multidisciplinárnych problémov
medzi prioritnými oblasťami
- aktivita RIS3 SK 1.3.1: Budovanie priemyselných výskumných, vývojových
a inovačných kapacít v podnikoch
- aktivita RIS3 SK 1.3.3: Podpora existujúcich priemyselných výskumných, vývojových
a inovačných kapacít v podnikoch
- aktivita RIS3 SK 2.2.1: Rozvoj existujúcich univerzitných vedeckých parkov
a výskumných centier pri univerzitách a SAV vo väzbe na priority RIS3 SK
- aktivita RIS3 SK 2.3.1: Podpora dlhodobých partnerstiev medzi podnikmi
a výskumnými centrami
Merateľné ukazovatele
Výstupy/výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť realizáciou hlavných aktivít projektu, musia byť
kvantifikované prostredníctvom merateľných ukazovateľov definovaných v dokumente „Zoznam
merateľných ukazovateľov“, ktorý tvorí prílohu č. 3 výzvy.
Zoznam povinných projektových merateľných ukazovateľov:
 P0231 Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/ podnikoch


P0280 Počet podaných patentových prihlášok a/alebo P0355 Počet prihlášok registrácie
práv duševného vlastníctva



P0325 Počet podporených výskumných inštitúcií



P0762 Počet publikácií vytvorených v rámci projektu



PCV33 Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov
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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. 3 tejto výzvy31.
Vo vzťahu k uvedenému zoznamu povinných projektových merateľných ukazovateľov budú
stanovené limitné hodnoty pre posúdenie plnenia hodnotiaceho kritéria 4.9 Efektívnosť
vynaložených investícií do obstarania kľúčových výstupov projektu (uplatnenie princípu "hodnota
za peniaze") na základe Analýzy miery efektívnosti vynaložených investícií do obstarania kľúčových
výstupov projektu sú stanovené v kapitole 2.4 Efektívnosť vynaložených investícií do obstarania
kľúčových výstupov projektu Príručky pre žiadateľa, ktorá je prílohou č. 2 tejto výzvy.
2.2.2

Podmienka oprávnenosti 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.

2.3 Oprávnenosť miesta realizácie projektu
2.3.1

Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území

Za oprávnené miesto realizácie projektu, v rámci špecifického cieľa 9.4 „Zvýšenie súkromných
investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry“ sa považuje
územie Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Banskobystrického, Žilinského, Košického
a Prešovského kraja (tzv. menej rozvinuté regióny na úrovni NUTS III).
Pre stanovenie oprávnenosti
žiadateľa/partnera.

je

rozhodujúce

miesto realizácie projektu

a nie sídlo

V prípade zahraničných výskumných pracovníkov vykonávajúcich VaV aktivity na projekte sa miesto
výkonu práce nerovná miestu realizácie projektu.
V prípade realizácie aktivít projektu mimo oprávnené územie bude možné využiť tzv. 15 % flexibilitu,
ktorá umožňuje využiť maximálne 15 % z objemu rozpočtu projektu mimo oprávnené územie
s pozitívnym efektom a prínosom pre oprávnené územie. V prípade operácie mimo oprávneného
územia sa uplatňuje čl. 70 (2) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/201332, len
na území SR subjektom so slovenským IČO - m.

31

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.
32 Bližšie informácie v prípade realizácie aktivít projektu mimo oprávnené územie upravuje dokument Financovanie operácií mimo
programového územia v rámci operačného programu OP II na stránke https://www.opvai.sk/media/83801/financovanieoper%C3%A1ci%C3%AD-mimo-programov%C3%A9ho-%C3%BAzemia_msvvas_sr.pdf.

16

2.4 Kritériá pre výber projektov

2.4.1

Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov

Pre hodnotenie predložených ŽoNFP sa použijú Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty
výskumu a vývoja OP II – MŠVVaŠ SR, verzia 5.0 schválené Monitorovacím výborom pre OP II dňa
15.1.2020, ktoré sú dostupné na webovom sídle33.
Ide o hodnotiace kritériá platné pre projekty spolupráce akademického sektora s podnikateľským
sektorom (aplikačnou praxou), ktoré sú uvedené v hárku „4.4“ prílohy č. 1 daného dokumentu.
Predkladaná ŽoNFP musí splniť kritériá pre výber projektov, prostredníctvom ktorých je
posudzovaná kvalitatívna úroveň predloženého projektu. Metodika a spôsob overenia splnenia
jednotlivých kritérií sú zhrnuté v hárku „Celkový prehľad HK pre DOP“ prílohy č. 1 daného
dokumentu.
V rámci hodnotiacich kritérií bude kladený dôraz, okrem iného aj na:
posúdenie aktuálnosti zvolenej výskumnej, resp. výskumno-vývojovej témy projektu
s medzinárodnými trendmi prostredníctvom hodnotiaceho kritéria 1.5 Súlad projektu
so zásadou výskumno-vývojovej excelentnosti (vysokej kvality obsahového zámeru
projektu).
Vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID 19
a špecifickým zameraním tejto výzvy sa nebudú uplatňovať nasledovné hodnotiace kritériá:

33



1.8 Príspevok projektu k zintenzívneniu spolupráce akademického sektora s podnikateľským
(z dôvodu, že v rámci tejto výzvy je možné uplatniť inštitút partnerstva, ale nie je povinný),



1.9 Miera zapojenia kapacít univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier
na celkovom žiadanom NFP (z dôvodu, že v rámci tejto výzvy je možné uplatniť inštitút
partnerstva, ale nie je povinný a v prípade, ak sa podnikateľská výskumná inštitúcia rozhodne
podať ŽoNFP bez partnera, tak toto hodnotiace kritérium je pre ňu nerelevantné),



3.5 Posúdenie predchádzajúcich skúseností podnikateľských organizácií VaV v oblasti
výskumu a vývoja (z dôvodu, že v rámci tejto výzvy je možné uplatniť inštitút partnerstva, ale
nie je povinný a v prípade, ak sa nepodnikateľská výskumná inštitúcia rozhodne predložiť ŽoNFP
bez partnerstva s podnikom, tak toto hodnotiace kritérium je pre ňu nerelevantné),



4.6 Podiel súkromných investícií na financovaní v rámci zapojeného podnikateľského sektora
v projekte (z dôvodu, že dané kritérium sa uplatňuje len v rámci výziev na podporu
priemyselných výskumno-vývojových centier)



4.8 Príspevok projektu k tvorbe nových start-up a/alebo spin-off v rámci výskumných centier
na základe realizovaných aktivít (z dôvodu špecifického zamerania výzvy je toto hodnotiace
kritérium nerelevantné a nevhodné).

https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v_gescii_msvvassr/
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2.5 Splnenie podmienok vyplývajúcich z osobitných predpisov

2.5.1

Podmienka týkajúca sa štátnej pomoci a vyplývajúca zo schém štátnej pomoci

V prípade žiadateľa/partnera podliehajúceho Schéme štátnej pomoci, sa podmienky týkajúce štátnej
pomoci aplikujú prostredníctvom:
o

Schémy štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu výskumu a vývoja relevantného
pre COVID – 19 v znení Dodatku č. 1 (Pomoc poskytovaná podľa oddielu 3.6 dočasného
rámca) - Výskumné inštitúcie realizujúce priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj
V prípade, že žiadateľ/partner – podnik využije počas implementácie projektu kombináciu
viacerých kategórií pomoci v zmysle Schémy štátnej pomoci, je povinný v jednotlivých aktivitách
v ŽoNFP jasne definovať uvedenú kategóriu výskumu z vecného, časového a finančného
hľadiska, pričom v jednej aktivite nie je možné uviesť viacero kategórií pomoci.

V prípade žiadateľa/partnera nepodliehajúceho Schéme štátnej pomoci, sa uplatňujú podmienky
v zmysle:
o Rámca pre štátnu pomoc na podporu výskum, vývoja a inovácií34 - nepodnikateľské výskumné
organizácie v rámci projektu realizujú nezávislý výskum a vývoj s cieľom rozšíriť poznatky
a lepšie porozumieť daným témam vrátane spolupráce pri výskume a vývoji, ak sa výskumná
organizácia alebo výskumná infraštruktúra zapájajú do efektívnej spolupráce (t. j. príspevok
poskytovaný týmto organizáciám alebo infraštruktúram nemá charakter štátnej pomoci). Táto
podmienka je splnená, ak žiadateľ/partner preukáže:
- nehospodársky charakter činností výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry
podporenej z OP II alebo
- vedľajší charakter prípadných hospodárskych činností v prípade, 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. Táto
podmienka bude splnená, ak sa na hospodárske činnosti budú používať tie isté vstupy
(materiál, zariadenia, pracovná sila a fixný kapitál) ako na nehospodárske činnosti (príjmy
z hospodárskej 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. Daný limit ako aj splnenie
ďalších podmienok štátnej pomoci, si budú výskumné organizácie a výskumné
infraštruktúry každoročne monitorovať prostredníctvom Metodiky preukazovania
podmienok štátnej pomoci pre výskumné organizácie a výskumné infraštruktúry a jej príloh
(zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk v časti Dokumenty / Metodické dokumenty
v gescii MŠVVaŠ SR).

34

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52014XC0627%2801%29
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Podmienky, za ktorých sa na financovanie činností výskumných organizácií a výskumných
infraštruktúr vzťahujú pravidlá štátnej pomoci sú bližšie stanovené v schéme štátnej pomoci
pre dočasnú pomoc na podporu výskumu a vývoja relevantného pre COVID - 19 v znení Dodatku č. 1
a kedy sa uplatňujú pravidlá štátnej pomoci mimo schémy štátnej pomoci sú uvedené v čl.
2.1 Rámca pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (2014/C 198/01).
Ak žiadateľ/partner nedodrží všetky podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce zo schémy
štátnej pomoci, nesie za svoje konanie plnú právnu zodpovednosť. Žiadateľ/partner zároveň berie
na vedomie, že rovnaké právne následky nastanú aj v prípade, ak v rámci ním realizovaných
hlavných aktivít dôjde k poskytnutiu, tzv. nepriamej štátnej pomoci alebo k poskytnutiu inej formy
výhody, ktorá na základe Zmluvy o fungovaní EÚ a Rámca pre štátnu pomoc na výskum, vývoj
a inovácie (2014/C 198/01) znamená porušenie pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci.
2.5.2 Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, vrátane
štátneho príslušníka tretej krajiny žiadateľom/partnerom
Žiadateľ/partner nesmie porušiť zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania 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.
2.5.3

Podmienka, že žiadateľ/partner je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa
osobitného predpisu35

Žiadateľ/partner musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného
predpisu v súlade s § 2 Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to najneskôr pred podpisom zmluvy
o poskytnutí NFP.

2.6 Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku
2.6.1 Minimálna a maximálna výška NFP
Minimálna výška NFP projektu je 500 000 EUR.
Maximálna výška NFP projektu je 6 000 000 EUR.
Vyššie uvedené limity pre minimálnu a maximálnu výšku projektu sa nesmú obchádzať umelým
rozdeľovaním projektov do niekoľkých projektov s podobnými črtami, cieľmi alebo
prijímateľmi/partnermi.
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2.6.2

Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov
je oprávnená na financovanie z OP II, aj z hľadiska časovej oprávnenosti výdavkov

Oprávnenosť výdavkov z pohľadu OP II
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, napr. finančné limity
jednotlivých typov výdavkov uvedené v prílohe č. 4 tejto výzvy.
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. 1.12b Žiadosti o NFP).
Výdavky vo vzťahu k dodávateľsko-odberateľským vzťahom medzi prijímateľom a partnerom
súvisiace s projektom nebudú považované za oprávnené. Preto žiadateľ/partner sa nesmie zúčastniť
ako uchádzač verejného obstarávania vo verejnom obstarávaní žiadateľa/partnera, ktoré je
žiadateľ/partner povinný vykonať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Časová oprávnenosť výdavkov
Maximálna dĺžka realizácie projektu a zároveň najneskorší dátum na predloženie záverečnej ŽoP sú
stanovené do 30.06.2023 v súlade s Príručkou oprávnenosti výdavkov OPII,
https://www.opvai.sk/dokumenty/prirucky/.
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. februárom
2020 a 30. júnom 2023, pričom oprávnenosť výdavkov projektov podliehajúcich schéme štátnej
pomoci môže byť aj pred 1. februárom 2020 za podmienok uvedených v tejto schéme.
Výdavky subjektov podliehajúcich schéme štátnej pomoci sú oprávnené len na oprávnené aktivity
projektov, pokiaľ sa pomoc považuje za pomoc so stimulačným účinkom. Za pomoc so stimulačným
účinkom možno považovať projekty ktoré/ým:
- sa začali počnúc 1. februárom 2020, alebo
- bola udelená známka excelentnosti osobitne zameraná na COVID-1936, alebo
- sa začali pred 1. februárom 2020, pomoc sa považuje za pomoc so stimulačným účinkom,
ak je potrebná na urýchlenie projektu alebo rozšírenie jeho rozsahu. V takýchto prípadoch
sú na pomoc oprávnené iba dodatočné náklady súvisiace s úsilím o urýchlenie alebo
rozšírenie rozsahu.
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Nepriame výdavky sú oprávnené až po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.
2.6.3



Oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné
prostredie a z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov
a projektov na územia sústavy NATURA 2000

Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí byť z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade
s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie
stanovenými zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“).
V prípade, ak v rámci navrhovanej činnosti došlo k zmene, zmena navrhovanej činnosti musí
byť rovnako v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvu navrhovanej činnosti
na životné prostredie stanovenými zákonom o posudzovaní vplyvov. Závery uvedené
v záverečnom stanovisku, v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní a v rozhodnutí vydanom
podľa § 19 ods. 1 zákona o posudzovaní musia byť zohľadnené v povolení na realizáciu
projektu, resp. v zmene takéhoto povolenia. Príspevok nie je možné poskytnúť na realizáciu
projektu s nesúhlasným záverečným stanoviskom vydaným podľa zákona o posudzovaní.
Je potrebné predložiť výstup z posudzovania vplyvov na životné prostredie, a to:
a) platné záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti, resp. jej zmeny
na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov (podpísané s vyznačením
právoplatnosti), alebo
b) právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní o tom, že navrhovaná činnosť, resp.
zmena navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa
zákona o posudzovaní vplyvov (podpísané s vyznačením právoplatnosti), alebo
c) právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu podľa § 19 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov
o tom, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné
prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov (podpísané s vyznačením právoplatnosti),
alebo
d) stanovisko (vyjadrenie) príslušného orgánu o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena
navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona
o posudzovaní vplyvov.



Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, nemôže mať významný nepriaznivý vplyv na územia
sústavy NATURA 2000.
Je potrebné predložiť výstup z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu
plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000, a to:
a) Odborné stanovisko okresného úradu v sídle kraja vydané podľa § 28 zákona o ochrane
prírody a krajiny k možnosti významného vplyvu projektu na územia sústavy NATURA 2000,
pričom zo stanoviska musí byť zrejmé, že projekt nemá významný nepriaznivý vplyv na územie
sústavy NATURA 2000;
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Známka excelentnosti je značkou kvality, ktorá sa udeľuje návrhom projektov predloženým na financovanie z rámcového programu EÚ
pre výskum a inovácie programu Horizont 2020. Dostanú ju tie projekty, ktoré prejdú všetkými prísnymi výberovými kritériami a kritériami
na vyhodnotenie návrhov v rámci programu Horizont 2020, ale nemôžu byť financované z dostupného rozpočtu na danú výzvu. Známkou
excelentnosti sa označujú sľubné návrhy projektov, ktoré si zaslúžia financovanie z alternatívnych zdrojov (verejných či súkromných),
t. j. vnútroštátnych, regionálnych, európskych alebo medzinárodných.
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b) Potvrdenie o odoslaní projektu na posúdenie súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov
a projektov na územia sústavy NATURA 2000;
pre projekty, pri ktorých realizácia aktivít nezasahuje na územia sústavy NATURA 2000, resp.
pri ktorých je pravdepodobné, že nemôžu mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom
alebo projektom na toto územie významný vplyv, žiadatelia predkladajú:
a) Vyjadrenie okresného úradu podľa § 9 zákona o ochrane prírody a krajiny k plánovanej
činnosti, pričom z vyjadrenia musí byť zrejmé, že projekt nemá významný nepriaznivý vplyv
na územie sústavy NATURA 2000, alebo
b) Potvrdenie Štátnej ochrany prírody, pričom z potvrdenia musí byť zrejmé, že je
nepravdepodobné, že projekt bude mať významný nepriaznivý vplyv na územie sústavy
NATURA 2000.

3. Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie k výzve
Poskytovateľ 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 a výber
3. Opravné prostriedky (nepovinná časť konania)
Bližšie informácie o postupe poskytovateľ 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.
Využitie zásobníka ŽoNFP v súlade s § 21 zákona o príspevku z EŠIF
V rámci tejto výzvy poskytovateľ môže zmeniť právoplatné rozhodnutie o neschválení ŽoNFP
a rozhodnúť o schválení ŽoNFP (tzv. zásobník projektov) za predpokladu, že budú splnené všetky
nasledovné podmienky:
 rozhodnutie o neschválení ŽoNFP bolo vydané len z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov určených vo výzve a dôvod neschválenia, ako aj informácia o možnosti zmeny
rozhodnutia, boli explicitne uvedené v rozhodnutí o neschválení ŽoNFP37,
 poskytovateľ disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami určenými na zabezpečenie
financovania projektu, ktorý je predmetom ŽoNFP,
 žiadateľ/partner preukázateľne spĺňa podmienky poskytnutia príspevku určené vo výzve –
overenie splnenia podmienok poskytnutia príspevku je predpokladom zmeny rozhodnutia
o neschválení ŽoNFP,
 žiadateľ so zmenou rozhodnutia súhlasí – nakoľko od vydania rozhodnutia mohol uplynúť dlhší
čas a žiadateľ nemusí mať už záujem na schválení ŽoNFP, je podmienkou zmeny rozhodnutia
aj súhlas žiadateľa so zmenou rozhodnutia.
37

Dôvod neschválenia musí byť explicitne uvedený v rozhodnutí o neschválení, ktorého sa zmena týka a rozhodnutie o neschválení musí byť
vydané výlučne z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov určených na výzvu.
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Poskytovateľ je pri rozhodovaní o zmene rozhodnutia o neschválení ŽoNFP na rozhodnutie o schválení
ŽoNFP viazaný dodržaním poradia ŽoNFP určeného na základe aplikácie kritérií pre výber projektov
v konaní o ŽoNFP, pričom najprv koná o ŽoNFP, ktorá dosiahla najvyššie umiestnenie spomedzi ŽoNFP,
ktoré nebolo možné schváliť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených vo výzve.
Využitie zásobníka projektov je na výlučnom rozhodnutí poskytovateľa a aj v prípade získania
dodatočných finančných prostriedkov nie je poskytovateľ povinný zmeniť rozhodnutie podľa
predchádzajúceho odseku a môže rozhodnúť o alokovaní dodatočných finančných prostriedkov
na relevantné projekty iným spôsobom (napr. vyhlásiť novú výzvu).
Poskytovateľ 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 zverejňované informácie, ktoré sú považované za osobné údaje, je
poskytovateľ a CKO oprávnení zverejniť bez osobitného súhlasu žiadateľa v súlade s § 47 zákona
o príspevku z EŠIF.
Po schválení ŽoNFP zašle poskytovateľ 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 Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP.
Za účelom oboznámenia sa žiadateľa s povinnosťami a postupmi vzťahujúcimi sa k implementácii
projektov v rámci OP II sú na webovom sídle www.opvai.sk a www.vyskumnaagentura.sk v časti
Dokumenty/Metodické dokumenty v gescii VA, alebo v časti Príručky zverejnené nasledovné
dokumenty:
 Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP,
 Príručka pre prijímateľa,
 Príručka k procesu verejného obstarávania – pre postupy zadávania zákaziek po 18.4.2016,
 Usmernenie riadiaceho orgánu č. 1 k verejným obstarávaniam v rámci prípravy veľkého
projektu, národného projektu a projektu technickej pomoci a pre žiadateľov v rámci dopytovoorientovaných projektov, ver. 2.
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.
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Relevantný spôsob financovania
Spôsob financovania sa stanovuje v súlade s platným Systémom finančného riadenia, ktorý je
zverejnený na webovom sídle Ministerstva financií SR - http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=9348
V rámci tejto výzvy sa uplatňuje spôsob financovania prostredníctvom:
-

predfinancovania,
refundácie,
zálohových platieb38,
kombinácia vyššie uvedených spôsobov financovania.

Forma poskytovaného príspevku: nenávratný finančný príspevok
Upozornenie:
Žiadateľ/partner 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 v znení
neskorších predpisov, a to najneskôr pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP. Podmienka zápisu sa
nevzťahuje na tie právnické osoby, ktoré by ani po nadobudnutí účinnosti zmluvy o NFP neboli
partnerom verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Žiadateľ/Partner je oprávnený zasielať dokumentáciu z verejného obstarávania v rámci
pripravovaného/predkladaného projektu na kontrolu na VA39 pred podpisom (nadobudnutím
účinnosti) Zmluvy o poskytnutí NFP, a to od momentu vyhlásenia výzvy.40 Bližšie informácie
o predkladaní dokumentácie z verejných obstarávaní na kontrolu pred podpisom Zmluvy o poskytnutí
NFP sú uvedené v Príručke k procesom verejného obstarávania SO pre OP II. Uvedené oprávnenie
smeruje k zabezpečeniu včasnej implementácie projektov a to tak, aby bol Prijímateľ spôsobilý splniť
zmluvnú požiadavku uvedenú v ďalšom odseku.

4. Identifikácia synergických a komplementárnych účinkov
Výzva nemá synergické a komplementárne účinky vo vzťahu k relevantným výzvam EŠIF a iným
nástrojom podpory SR a EÚ.

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 poskytovateľ oprávnený za podmienok stanovených v zákone o príspevku z EŠIF výzvu zmeniť alebo
zrušiť.
Poskytovateľ je oprávnený vykonať zmeny formálnych náležitostí výzvy, ako aj jej príloh v súlade s § 17
ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF, pričom tieto zmeny, vrátane zdôvodnenia ich vykonania, je povinný
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Využitie možnosti zálohových platieb platí v zmysle poskytnutej výnimky zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov,
Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzie 3.0 zo dňa 01.07.2020
pre všetkých prijímateľov v rámci projektov financovaných z EFRR.
39 VA je oprávnená vykonávať kontrolu VO na základe Dohody o plnomocenstve na vykonávanie časti úloh sprostredkovateľského orgánu
v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
40 VA upozorňuje prijímateľa, že kontrola VO žiadateľa/partnera pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, nie považovaná za kontrolu VO v
zmysle zákona o finančnej kontrole
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vo forme
usmernenia
k
a www.vyskumnaagentura.sk.

výzve

zverejniť

na

webovom

sídle

www.opvai.sk

Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF oprávnený 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.
Poskytovateľ v prípade vykonania zmien formálnych náležitostí výzvy posudzuje ich dopad z hľadiska
zachovania princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a primeranosti.
Poskytovateľ je oprávnený 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.
Poskytovateľ je oprávnený 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). Poskytovateľ 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 ŽoNFP.
V prípade zmien, ktoré súvisia s predkladaním ŽoNFP prostredníctvom ITMS2014+ (napr. zmeny
v technickom spôsobe vypĺňania jednotlivých častí žiadosti o NFP), Poskytovateľ 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, Poskytovateľ výzvu zruší. ŽoNFP
predložené do dátumu zrušenia výzvy, o ktorých poskytovateľ nerozhodol, 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.
Poskytovateľ 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
Poskytovateľ jednoznačným, zrozumiteľným a jasným spôsobom zadefinuje rozsah zmien, resp. dôvod
zrušenia. Zároveň predmetné zmeny vyznačí formou sledovania zmien.
Poskytovateľ výzvu zruší prostredníctvom informácie o zrušení výzvy, ktorú zverejní na webovom sídle.
Poskytovateľ 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.
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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.

Zoznam projektových merateľných ukazovateľov

4.

Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov projektu

5.

Usmernenie riadiaceho orgánu č. 1 k verejným obstarávaniam v rámci prípravy veľkého
projektu, národného projektu a projektu technickej pomoci a pre žiadateľov v rámci dopytovoorientovaných projektov, ver. 2 https://www.opvai.sk/media/99526/usmernenie-ro-č_1-k-voip-a-dop-v-2.pdf

6.

Link na Príručku oprávnenosti výdavkov OP II: https://www.opvai.sk/dokumenty/prirucky/

7.

Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty výskumu a vývoja OP II – MŠVVaŠ SR:
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v_gescii_msvvassr/

8.

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

9.

Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu výskumu a vývoja relevantného pre
COVID – 19 v znení Dodatku č. 1:
https://www.opvai.sk/media/102233/schéma-covid-v-znení-dodatku-č-1-11_12_2020-final_sev-číslom-ekdocx.pdf
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