
   

 

 

FAQ - Často kladené otázky  
k výzve na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-

vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK 

OPII-VA/DP/2021/9.3-01 
 

1. Môže sa do projektu zapojiť aj zahraničný subjekt, pôsobiaci v zahraničí, ako partner projektu?   

Nie, do projektu sa môžu zapojiť len subjekty so slovenským IČO-m, to znamená, že napr. pobočka 

zahraničnej firmy alebo organizačná zložka, ktorá pôsobí na Slovensku. Na projekte môže participovať 

zahraničný vedec, expert, priamo pôsobiaci v zahraničí.   

2. Aké podmienky platia v prípade realizácie aktivít projektu mimo oprávneného územia?    

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) všeobecného nariadenia, len na území Bratislavského samosprávneho kraja 

subjektom so slovenským IČO - m . V prípade využitia flexibility je žiadateľ/partner povinný vytvoriť 

v rámci formlulára ŽoNFP a prílohy Rozpočet samostatnú aktivitu . 

3. V prípade využitia článku 70 (2) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 je         

možné financovať v rámci predkladaných projektov nasledovné výdavky:     

 

V BSK (Bratislavský kraj) – v projekte je možná priama účasť partnera z BSK, prípadne využiť len kapacity 

pracovníkov, ktorých miesto výkonu práce v rámci projektu bude v BSK. 

 

V iných členských krajinách EÚ – v projekte bude možné využiť len kapacity špičkových navrátivších 

slovenských vedcov a zahraničných špičkových vedcov, ich miesto výkonu práce v pracovnej 

zmluve/dohode nie je miesto realizácie projektu.   

 

4. Je možné zahraničného špičkového vedca definovať aj ako garanta na projekte? Ak áno, aké 

parametre musí plniť zahraničný špičkový vedec, aby mohol byť považovaný za garanta na projekte? 

Áno zahraničný špičkový vedec môže plniť aj úlohu garanta na projekte, pričom musí spĺňať 

kumulatívne všetky predpoklady pre definovanie zahraničného špičkového vedca, ako aj predpoklady 

pre definovanie garanta, uvedené v príručke pre žiadateľa v rámci kapitoly 7.1. Angažovanosť na 

projekte bude posudzovaná aj z pohľadu MU P0315 ako aj v zmysle podmienky 2.1.6A Formálna 

správnosť jedinečného riešiteľského tímu.  

5. Je možné kapacity zahraničných špičkových vedcov plniť aj iným spôsobom ako na základe       

pracovnoprávneho vzťahu? 



Preferovaným spôsobom obsadenia kapacít zahraničných špičkových vedcov je pracovnoprávny vzťah, 

ako priamy mzdový výdavok na základe zákonníka práce s uvedením požadovaných údajov 

v personálnej matici.  

Pri obsadzovaní pracovných miest zahraničných špičkových vedcov a navrátivších špičkových 

slovenských vedcov, prostredníctvom ktorých žiadateľ bude deklarovať plnenie merateľných 

ukazovateľov P0196 a P0315, je možné využiť aj alternatívne spôsoby zmluvných vzťahov. Za 

alternatívny spôsob obsadenia pracovnej pozície sa považujú zmluvné vzťahy na základe obchodného 

práva, občianskeho zákonníka, prípadne autorského zákona. Žiadateľ si však musí byť vedomý, že v 

takomto prípade sa nejedná o výdavky považované za personálne výdavky a teda môžu byť hradené z 

ostatných výdavkov projektu stanovených paušálnou sadzbou. Preto v prípade využitia alternatívnych 

druhov zmluvných vzťahov medzi organizáciou žiadateľa a kapacitami zahraničných špičkových vedcov 

a navrátivších špičkových slovenských vedcov musí žiadateľ uviesť uvedené pracovné miesta v 

personálnej matici a vyplniť pre nich všetky požadované informácie s hodinovou sadzbou 0 EUR/hod. 

Zároveň žiadateľ musí uviesť vysvetlenie/dôvody použitia iného typu zmluvného vzťahu vo formulári 

ŽoNFP, časť 7.4.1 Zabezpečenie odborných kapacít na realizáciu projektu. Žiadateľ bude v 

implementácií projektu povinný preukázať angažovanosť týchto výskumníkov na projekte 

prostredníctvom pracovných výkazov v rámci monitorovacích správ, prípadne iné požadované 

dokumenty, preukazujúce spoluprácu na projekte. Skutočne vynaložené výdavky na ich prácu musia 

spĺňať podmienky oprávnenosti a účelnosti a musia byť v rámci stanovených limitov stanovených 

v prílohe č. 4 výzvy „Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov“. V prípade, že žiadateľ plánuje 

obsadiť zahraničného špičkového vedca a/alebo navrátivšieho spičkového slovenského vedca aj do 

pozície garanta projektu, musí byť garant menovite uvedený a zabezpečený pracovnoprávny vzťah na 

základe zákonníka práce.  

6. Akým spôsobom preukáže žiadateľ, že plánuje plniť aktivitu definovanú OPII „Podpora 

medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce (napríklad teaming, twinning, ERA Chair - schválené, resp. 

„shortlisted“)“, nakoľko výzva neumožňuje partnerstvo na projekte so subjektom zo zahraničia? 

V prípade, že žiadateľ plánuje prispievať k aktivite OPII „Podpora medzinárodnej vedecko-technickej 

spolupráce napríklad teaming, twinning, ERA Chair - schválené, resp. „shortlisted“, žiadateľ preukáže 

existenciu medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce vo forme projektu, v časti formulára ŽoNFP  

v kapitole 7.2.4 a v kapitole 7.2.5. V rámci predkladaného projektu je žiadateľ prispievajúci k uvedenej 

aktivite oprávnený realizovať výskumno-vývojové aktivity, v rámci ktorých pôjde o komplementárnu 

podporu v téme pôvodného projektu bez účasti zahraničného partnera.   

 

7. V rámci prípravy ŽoNFP z pohľadu výskumno-vývojových aktivít žiadateľ neidentifikoval žiadnu 

kľúčovú výskumno-vývojovú infraštruktúru, nakoľko navrhovaná téma projektu nie je závislá na 

infraštruktúre.   Je potrebné predložiť prílohu č. 1.07 Zoznam potrebnej výskumnej infraštruktúry, aj 

v takomto prípade, keďže sa jedná o podstatnú prílohu formuláru ŽoNFP? 

V prípade, že žiadateľ neidentifikoval žiadnu kľúčovú výskumno-vývojovú infraštruktúru, potrebnú pre 

realizáciu výskumno-vývojových aktivít predkladaného projektu, musí predložiť danú prílohu 

s uvedením kódu ŽoNFP, pričom v stĺpci „názov zariadenia“ uvedie „nerelevantné“. Tento postup sa 

aplikuje aj v prípade iných príloh formuláru ŽoNFP, ktoré nie sú relevantné vo vzťahu k predkladanému 

projektu alebo subjektu.  

 



8. Akým spôsobom presne určiť veľkostnú kategóriu podniku, pre správne určenie intenzít 

financovania? 

Pre správne určenie veľkostnej kategórie partnera na projekte odporúčame postupovať v zmysle 

platnej príručky vydanej Európskou komisiou „Príručka pre používateľov k definícii MSP“ 

(https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b-

01aa75ed71a1 ), ktorá popisuje postupy určenia veľkostnej kategórie podniku. V prípade že sa jedná 

o samostatný podnik sa veľkostná kategória určí na základe hraničných hodnôt počtu pracovníkov 

a ročného obratu, alebo bilančnej sumy. V prípade, že podnik v roli partnera na projekte nie je 

samostatným podnikom, ale je vlastnený alebo vlastní iné podniky, je potrebné uvedené pomerné 

hodnoty prirátať k hodnotám kontrolovaného subjektu. Bližšie informácie sú uvedené v rámci uverenej 

príručky.  

9. Do akého dátumu je možné realizovať projektové aktivity a do kedy je možné podať ŽoP? 

Výskumno-vývojové aktivity je možné realizovať v zmysle podmienky poskytnutia príspevku 2.2.2 

Časová oprávnenosť realizácie projektu, t. j. projektové aktivity musia byť ukončené najneskôr 30. 

septembra 2023. Vznik výdavkov na projekte musí spadať do obdobia od začatia aktivít projektu do ich 

ukončenia, teda najneskôr do 30. septembra 2023. Výdavky sa musia viazať na realizáciu aktivit 

projektu a ich úhrada musí prebehnúť najneskôr do dvoch mesiacov od ukončenia aktivít projektu. 

Týmto nastavením, je možné predložiť napr. mzdové výdavky, ktoré vznikli v mesiaci september 2023 

s ich úhradou v nasledujúcom mesiaci.  
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