Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu
a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska
dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR
Kód vyzvania:

OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03

1. Formálne náležitosti
Operačný program:
Prioritná os:

Investičná priorita:

Špecifický cieľ:
Typ aktivity:

Výskum a inovácie
1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
1.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania
prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a
vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory 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 za podpory technologického a aplikovaného
výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov,
rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných
podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel
1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce
výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
1.2.1 Podpora dlhodobého strategického výskumu (4-7 rokov) v
oblastiach špecializácie RIS3 SK

Schéma štátnej pomoci:

Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) –
žiadateľ/partner
Mimo schémy štátnej pomoci – žiadateľ/partner

Fond:

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

1.1

Poskytovateľ pomoci a vyhlasovateľ výzvy

Názov poskytovateľa pomoci:
Názov vyhlasovateľa výzvy:
Adresa vyhlasovateľa výzvy:
1.2

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako
riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný
program Výskum a inovácie (ďalej len „VA“ alebo „SO pre OP VaI“)
Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP

Typ výzvy:

otvorená

Dátum vyhlásenia:

31.5.2016

Dátum uzavretia:

do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovenej
v tejto výzve

1.3

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 218 000 000 EUR. Táto
suma bude rozdelená medzi ŽoNFP z nasledovných piatich oblastí špecializácie RIS3 SK podľa
dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR1:
-

materiálový výskum a nanotechnológie

-

informačno-komunikačné technológie

-

biotechnológie a biomedicína

-

pôdohospodárstvo a životné prostredie, vrátane moderných chemických technológií šetrných k
životnému prostrediu

-

udržateľná energetika a energie

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 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. Za zmenu indikatívnej výšky alokácie sa
nepovažuje postupné znižovanie disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu z dôvodu
postupného schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „žiadosť o NFP“ alebo
„ŽoNFP“). Aktuálne disponibilná (zostávajúca) indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na
výzvu bude pravidelne aktualizovaná na webovom sídle www.opvai.sk.
Z uvedeného dôvodu odporúčame žiadateľom pravidelne sledovať informáciu o aktuálne disponibilnej
(zostávajúcej) indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.
V prípade, ak dopyt predložených ŽoNFP dosiahne aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku
finančných prostriedkov vyčlenených v rámci tejto výzvy, VA bezodkladne zverejní túto informáciu
na webovom sídle www.opvai.sk. Súčasťou tejto informácie je aj upozornenie o plánovanom uzavretí
výzvy v prípade schválenia predložených ŽoNFP, pričom informácia je zverejnená najneskôr 1
mesiac pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy.
Skutočný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk s ohľadom na objem
žiadostí o NFP predložených nad aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov
vyčlenených na výzvu, pričom možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená konečnými termínmi jednotlivých
hodnotiacich kôl.

1

Každý projekt bude musieť byť podaný do 1 konkrétnej oblasti z 5 oblastí špecializácie RIS3 SK z pohľadu
dostupných vedeckých a výskumných kapacít (t.j. každý podaný projekt musí byť primárne zameraný na 1
oblasť), pričom platí, že v rámci plánovaných aktivít projektu je vítaná kombinácia jednotlivých oblastí
a multidisciplinárny efekt projektu.
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1.4

Financovanie projektu

Finančná pomoc bude prijímateľovi poskytnutá formou nenávratného finančného príspevku.
Nenávratný finančný príspevok 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“), a to formou predfinancovania, zálohových
platieb (len v prípade štátnych rozpočtových organizácií) alebo systémom refundácie vynaložených
oprávnených výdavkov projektu prijímateľom a partnera, 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: EFRR, štátny rozpočet a vlastné zdroje financovania
žiadateľa (ak relevantné).
Žiadateľom v tejto výzve bude môcť byť akákoľvek organizácia (výskumná inštitúcia z verejného
sektora, štátneho sektora, sektora vysokých škôl, neziskového sektora výskumu a vývoja,
podnikateľský subjekt), ktorá bude koordinátorom konzorcia. Partnerstvo je v tejto výzve povinné
a žiadateľ musí partnerstvo vytvoriť minimálne s dvoma ďalšími inštitúciami, pričom aspoň jedným
partnerom musí byť podnikateľský subjekt a minimálne jeden partner musí byť vybraný
z nepodnikateľských výskumných inštitúcií (štátny sektor VaV, sektor VŠ, neziskový sektor VaV) – t.
j. celé konzorcium musí mať minimálne troch členov (1 žiadateľ a dvaja partneri). Súčasne
vzhľadom na povahu dlhodobého strategického výskumu a vývoja platí, že konzorcium (žiadateľ
a partneri projektu) – jeho zloženie a kvalita – musí byť dostatočne reprezentatívne, aby
predstavovalo výskumno-vývojovú iniciatívu celoslovenskej dôležitosti.
Intenzita pomoci pre oprávnených žiadateľov/partnerov, na ktorých sa nevzťahuje schéma štátnej
pomoci, je stanovená nasledovne:
Výška príspevku
Výška
zo zdrojov OP VaI
spolufinancovania
Zdroje
z celkových
Žiadateľ/partner
zo zdrojov
financovania NFP
oprávnených
žiadateľa/partnera
výdavkov v %
v%
(NFP)
Štátny sektor VaV:
Slovenská akadémia vied a jej
organizácie /Zákon č. 133/2002 Z.
z. o Slovenskej akadémii vied),
právnické osoby uskutočňujúce
VaV zriadené ústrednými orgánmi
štátnej správy (zákon č. 575/2001
Z. z. o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej
správy
v
znení
neskorších
predpisov),
ústredné orgány štátnej správy
koordinujúce oblasť výskumu a
vývoja v niektorej z oblastí
špecializácie RIS3 SK v zmysle
platnej legislatívy
štátne VŠ.

EFRR
+
štátny rozpočet
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100 %

0%

Sektor VŠ
(Zákon č.131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov)
verejné VŠ,
-

95 %

5%

v zmysle Stratégie
financovania EŠIF pre
programové obdobie
2014 – 2020
(odkaz je uvedený v
prílohe č. 13j)

súkromné VŠ a nimi založené
právnické osoby uskutočňujúce
VaV.

Neziskový sektor VaV
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,
-

EFRR
+
štátny rozpočet

EFRR
+
štátny rozpočet

95 %

5%

v zmysle Stratégie
financovania EŠIF pre
programové obdobie
2014 – 2020
(odkaz je uvedený v
prílohe č. 13j)

združenia
právnických
osôb
(zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník
§
20f
až
20j)
uskutočňujúce VaV.

V prípade žiadateľa/partnera z podnikateľského sektora v rámci tejto výzvy platí, že oprávnenými sú
podnikatelia podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), ako aj v zmysle § 7 a § 21 organizačná zložka zahraničnej
právnickej osoby Obchodného zákonníka, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj VaV
(v prípade, že podnikatelia uskutočňujúci VaV nemajú uvedené činnosti zapísané v rámci Obchodného
registra SR alebo Živnostenského registra SR, preukážu uskutočnenie VaV aktivít v rámci Výskumnovývojového zámeru – príloha ŽoNFP č. 1) v zmysle Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej
pomoci – príloha č. 3 tejto výzvy), časť J Výška pomoci a intenzita pomoci.

V zmysle schémy štátnej pomoci budú oprávnené rôzne typy aktivít podnikateľských subjektov, a to podľa
kategórie pomoci (typ výskumu) a intenzity pomoci:
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Kategória pomoci

Základný výskum

Žiadateľ/Partner (podnik) – výška pomoci NFP (EFRR + ŠR)
Malý podnik

Stredný podnik

Veľký podnik

100 %

100 %

100 %

80 %

75 %

65 %

60 %

50 %

40 %

50 %

50 %

50 %

Priemyselný výskum
-

-

-

pri efektívnej spolupráci medzi
nezávislými podnikmi (aspoň
jeden MSP alebo cezhranične);
pri efektívnej spolupráci medzi
podnikom a výskumnou
organizáciou; alebo
pri rozsiahlom šírení výsledkov
projektu

Experimentálny vývoj
-

-

-

pri efektívnej spolupráci medzi
nezávislými podnikmi (aspoň
jeden MSP alebo cezhranične);
pri efektívnej spolupráci medzi
podnikom a výskumnou
organizáciou; alebo
pri rozsiahlom šírení výsledkov
projektu

Pomoc na zriadenie
a modernizáciu výskumných
infraštruktúr – článok 26
všeobecného nariadenia
o skupinových výnimkách
(infraštruktúra môže byť
využívaná aj na hospodárske
aktivity

V rámci projektu bude množné využívať možnosť partnerstva s výskumno-vývojovými inštitúciami
a podnikateľskými subjektmi mimo oprávnené územie tejto výzvy – t.j. s miestom realizácie v rámci SR v
Bratislavskom kraji a v iných členských štátoch EÚ maximálne 15% oprávnených výdavkov2. Typ subjektov
a miera ich spolufinancovania v prípade výskumných a podnikateľských inštitúcií z iných členských štátov
EÚ bude určovaná analogicky v zmysle predpisov a pravidiel platných pre Operačný program Výskum
a inovácie a so zohľadnením špecifík zahraničných subjektov.

2

V rámci projektov predkladaných v tejto výzve bude možné využívať tzv. 15% flexibilitu aj na medzinárodnú výskumnovývojovú spoluprácu. Pre podrobnejšiu informáciu o spôsobe využívania 15% flexiblity pozri v prílohu č. 10) k tejto výzve a časť
2 tejto výzvy „Cieľ výzvy“.

5

1.5

Časový harmonogram konania o ŽoNFP

Táto výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, ktorej uzavretie nastane vyčerpaním finančných
prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia VA/RO najmä z dôvodu nedostatočného
dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov.
Schvaľovanie žiadostí o NFP prebieha systémom hodnotiacich kôl (alebo aj „posudzovaných časových
období“).
Možnosť priebežného predkladania žiadostí o NFP nie je obmedzená stanovenými konečnými termínmi
jednotlivých hodnotiacich kôl. Žiadateľ môže predložiť žiadosť o NFP VA kedykoľvek počas trvania otvorenej
výzvy. Konečné termíny jednotlivých hodnotiacich kôl pre túto výzvu sú stanovené nasledovne:
-

prvé posudzované časové obdobie má dátum uzávierky dňa 31.8.2016

-

každé ďalšie posudzované obdobie bude mať dátum uzávierky k poslednému pracovnému dňu každého
druhého nasledujúceho mesiaca až do vyčerpania alokácie určenej na výzvu .

VA bude priebežne informovať o termínoch uzávierky na webovom sídle www.opvai.sk. S cieľom
optimalizovať proces schvaľovania žiadostí o NFP si VA vyhradzuje právo počas trvania výzvy aktualizovať
konečné termíny jednotlivých hodnotiacich kôl, resp. upraviť interval pre uzavretie hodnotiacich kôl.
Aktualizácia hodnotiacich kôl sa nepovažuje za zmenu výzvy.
Ďalšie informácie
Žiadateľ je o výsledku konania o predloženej žiadosti o NFP informovaný rozhodnutím VA, o schválení
žiadosti o NFP, o neschválení žiadosti o NFP alebo rozhodnutím o zastavení konania o žiadosti o NFP.
VA, zabezpečí pre všetky žiadosti o NFP schvaľované v rámci príslušného hodnotiaceho kola vydanie
rozhodnutia najneskôr v termíne do 35 pracovných dní od konečného termínu príslušného
hodnotiaceho kola (príklad priebehu zaraďovania priebežne predkladaných žiadostí o NFP do príslušných
hodnotiacich kôl je uvedený v príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok (príloha č. 2)
(ďalej len ,,príručka pre žiadateľa“) v kapitole 4 Schvaľovanie žiadosti o NFP. Do lehoty na vydanie
rozhodnutia sa nezapočítava lehota potrebná na predloženie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa.
VA si vyhradzuje právo na predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP v prípade nemožnosti
ukončiť konanie o ŽoNFP podľa predchádzajúcej vety. Informáciu o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia
o NFP zverejní VA na webovom sídle www.opvai.sk.
Podrobnosti o procese schvaľovania žiadosti o NFP sú uvedené v Príručke pre žiadateľa, ktorá je prílohou
tejto výzvy č. 2.
Na webovom sídle www.opvai.sk bude počas trvania výzvy zverejnená aktuálne disponibilná indikatívna
výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a aktuálne platný harmonogram hodnotiacich kôl.

1.6

Miesto a spôsob podania ŽoNFP

Žiadateľ predkladá formulár žiadosti o NFP (príloha č. 1) na VA elektronicky, prostredníctvom verejnej časti
ITMS2014+ a zároveň kompletnú žiadosť o NFP, vrátane všetkých povinných príloh v tlačenej forme na
adresu VA:
Výskumná agentúra
Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava,
Podateľňa Výskumnej agentúry sa nachádza na prízemí,
miestnosť č. 00.06
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Žiadosť o NFP je možné predložiť VA (vždy na vyššie uvedenú adresu) jedným z nasledovných spôsobov:


osobne v pracovné dni v čase 8:30 – 15:30 h,



doporučenou poštou,



kuriérskou službou.

Žiadateľ je v zmysle § 19 zákona o príspevku z EŠIF povinný predložiť žiadosť o NFP riadne, včas a vo
forme určenej VA.
Podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť na to, aby bola žiadosť o NFP predložená riadne, včas a vo forme
určenej VA vrátane presného procesného postupu a technicko-organizačných náležitostí pri predkladaní
žiadosti o NFP, ako aj postupu pri získavaní prístupu žiadateľa do verejnej časti ITMS2014+, sú bližšie
špecifikované v Príručke pre žiadateľa kapitola 2.
V prípade, ak žiadateľ nepredloží žiadosť o NFP riadne, včas a v určenej forme v zmysle inštrukcií
uvedených v Príručke pre žiadateľa, VA zastaví konanie o žiadosti.
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 zároveň jednou z
nasledovných foriem:
Písomnou formou na adrese VA:
Výskumná agentúra
Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava,
sekcia implementácie OPVaI, odbor posudzovania projektov
Elektronickou formou na e-mailovej adrese: vyzvadsv@vyskumnaagentura.sk
Telefonický kontakt: +421 2 69 299 357, 383 (Pondelok, streda, piatok v časovom intervale: 09:00 –
14:00h)
VA zároveň zverejní na webovom sídle www.opvai.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.
Upozorňujeme žiadateľov, aby priebežne sledovali webové sídlo www.opvai.sk, kde budú v prípade
potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.
1.8

Ďalšie formálne náležitosti

VA v prípade potreby definuje ďalšie formálne náležitostí výzvy v zmysle § 17 ods. 2 zákona č. 292/2014
Z.z.
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2. Podmienky poskytnutia príspevku
CIEĽ VÝZVY
Výzva vychádza z RIS3 SK (príloha č.15 Výzvy) a jej primárnym cieľom je prispieť k napĺňaniu nasledovných
strategických cieľov RIS3 SK:
-

-

Strategický cieľ 1 RIS3 SK - Prehlbovať integráciu a ukotvenie kľúčových priemyselných
odvetví, ktoré zvyšujú miestnu pridanú hodnotu, prostredníctvom spolupráce miestnych
dodávateľských reťazcov a podporou ich vzájomného sieťovania – a to tým, že parciálnym
cieľom predkladanej výzvy je:
o Opatrenie 1.1 Rozvoj inovačných kapacít prostredníctvom spolupráce podnikov a výskumných
inštitúcií: podporiť tvorbu konzorcií pre riešenie multidisciplinárnych problémov – keďže v rámci
každého predloženého projektu je nutné vytvoriť multidisciplinárne konzorcium aj s účasťou
podnikov.
Strategický cieľ 2 RIS3 SK - Zvýšiť príspevok výskumu k hospodárskemu rastu cestou globálnej
excelentnosti a lokálnej relevantnosti – a to tým, že ďalšími parciálnymi cieľmi výzvy je:
o Opatrenie 2.1 Posilňovanie excelentnosti výskumu: posilniť excelentnosť/kvalitu výskumu na
Slovensku – pričom k vysokej kvalite výskumu a vývoja v rámci podporených projektov má
prispieť aj využitie zahraničných expertov a ich Správ z posúdenia výskumno-vývojového
zámeru zahraničným expertom .
o Opatrenie 2.2 Rozvoj excelentného výskumu so zabezpečením potrebnej infraštruktúry pre výskum
a vývoj: podporiť budovanie infraštruktúry pre výskum a vývoj pre tvorbu znalostnej bázy a prípravu
ľudských zdrojov orientovaných na potreby priemyslu a spoločenskej praxe v oblastiach tematických
priorít – keďže v rámci tejto výzvy dôjde aj k podpore výskumno-vývojovej infraštruktúry v oblastiach
špecializácie RIS3 SK,
o Opatrenie 2.3 Prepájanie univerzít, akadémie vied, výskumných inštitúcií a partnerov z oblasti
priemyslu: prepájanie univerzít, Slovenskej akadémie vied, výskumných inštitúcií a partnerov z
oblasti priemyslu – toto je splnené podmienkou kladenou na skladbu konzorcia, ktoré vyžaduje
v každom projekte účasť minimálne dvoch partnerov (okrem žiadateľa), pričom minimálne jedným
partnerom musí byť podnikateľský subjekt a jedným výskumná inštitúcia mimo schémy štátnej
pomoci.

Strategickým cieľom výzvy je podpora vysokokvalitných projektov dlhodobého strategického výskumu
a vývoja celoslovenského významu zameraných na podporu excelentných/kvalitných výskumno-vývojových
aktivít v oblastiach špecializácie RIS3 SK, ktoré budú realizované medzisektorovými konzorciami aj
s účasťou podnikateľského sektora.
V zmysle dobrej praxe z programového obdobia 2007 - 2013 pôjde o schému kolaboratívneho výskumu
a vývoja, kde tému výskumu/vývoja určuje konzorcium žiadateľa a partnerov spoločne. Projekt dlhodobého
strategického výskumu a vývoja – ide o projekt výskumu a vývoja, ktorý je pripravený väčším konzorciom
spomedzi štátnych, verejných, neziskových a podnikateľských inštitúcií. Účasť podnikateľských subjektov je
v rámci tohto typu projektov povinná. Konzorcium (žiadateľa a partneri) definuje spoločný výskumný plán
a výskumno-vývojové aktivity, ktoré sú realizované formou kolaboratívneho výskumu a vývoja spoločne.
Projekt trvá dlhšiu dobu (doba trvania projektu je od 4 do 7 rokov nasledované obdobím 5 ročnej
udržateľnosti projektu a má predstavovať nosnú výskumnú aktivitu v danej oblasti, na ktorú je konkrétny
projekt zameraný, v rámci Slovenskej republiky.
Dôraz má byť kladený aj na to, aby v nich aktívne participovali kapacity univerzitných vedeckých parkov a
výskumných centier podporených v rámci programového obdobia 2007 – 2013 z OP Výskum a
vývoj.
Cieľom každého projektu je vytvoriť konkrétne výsledky, ktoré majú silný potenciál využiteľnosti v následnej
praxi (prototyp/patentovateľné duševné vlastníctvo/nový postup/nová metóda, postup a pod.) v oblastiach
hospodárskej špecializácie/perspektívnej oblasti špecializácie RIS3 SK.
Na zabezpečenie vysokej kvality výskumno-vývojových aktivít v rámci každého projektu je umožnené
využívať aj účasť zahraničných špičkových vedcov/odborníkov z praxe a je možné podporiť a financovať aj
návrat slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí do prostredia slovenských výskumných inštitúcií.
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Očakávaným výstupom každého podporeného projektu je aktívnejšia účasť vo výzvach Horizontu 2020,
pripadne iných súčastí Európskeho výskumného priestoru3.
V rámci projektov bude podporovaná celá škála činnosti pokrývajúca všetky potrebné typy výskumnovývojových aktivít v rámci jedného projektu tak, ako budú prirodzene potrebné pre konkrétny projekt.
Podporené budú môcť byť aj aktivity pred-komerčnej povahy (pre-competitive) - výskum s vyšším rizikom,
ale súčasne s vysokým následným potenciálom na dosiahnutie prelomových/unikátnych výsledkov.
Podnikateľské subjekty môžu realizovať základný výskum s cieľom pripraviť sa na ďalšiu generáciu
technológií a vytvoriť si bázu nových poznatkov.
Ak sa podnikateľský subjekt rozhodne realizovať časť svojich aktivít v projekte aj ako základný výskum, musí
splniť nasledovné podmienky:
musí ísť o orientovaný základný výskum4,
musí ísť len o doplnkovú aktivitu – nie nosnú aktivitu v projekte,
- potreba realizácie základného výskumu musí byť riadne odôvodnená v opise projektu,
- obsah aktivity zameranej na základný výskum musí priamo súvisieť s plánovanými hospodárskymi
aktivitami a podnikateľským zámerom podniku samotného – táto skutočnosť musí byť jasne popísaná v
opise projektu.
V rámci každého projektu bude v súlade s platnou legislatívou umožnené za využitia článku 70 (2)
Všeobecného nariadenia o európskych štrukturálnych a investičných fondoch EÚ zapojenie sa výskumnovývojových kapacít z BSK na úrovni aktivít, resp. časti aktivít projektu, ktorých realizácia bude mať prínos
pre oblasti mimo Bratislavského kraja. Cieľom je, aby žiadatelia/partneri, ktorí majú výskumnú infraštruktúru
v BSK, mohli túto infraštruktúru využívať pri riešení konkrétnych projektov.
V rámci projektov je umožnené mať aj partnera – výskumnú inštitúciu z iného členského štátu EÚ – za
využitia článku 70 (2) Všeobecného nariadenia o európskych štrukturálnych a investičných fondoch EÚ.
Využitie článku 70 (2) v rámci výzvy sa riadi dokumentom “Financovanie operácií mimo programového
územia v rámci operačného programu Výskum a inovácie v znení dodatku 1 (konsolidované znenie)” príloha
č. 10 výzvy – a bude aplikovateľné v rozsahu časti tohto dokumentu “Typy projektov v rámci špecifického
cieľa 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a
podnikateľskej sféry” – príklady 1-4.
V prípade využitia článku 70 (2) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 je možné
financovať v rámci predkladaných projektov nasledovné výdavky5:
1. V rámci BSK – v projekte je možné mať priamo žiadateľa/partnera z BSK, prípadne len využiť kapacity
individuálnych expertov/vedeckých pracovníkov, ktorých miesto výkonu práce v rámci projektu bude v BSK.
Možná je aj kombinácia oboch uvedených spôsobov. V rámci oprávnených výdavkov je možné financovať
nevyhnutné personálne výdavky na výskumných pracovníkov (interní zamestnanci a dohoda o vykonaní
práce a ďalšie formy v súlade s prílohou č. 5 výzvy „Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov) a
spotreba (prevádzkové náklady – energie, spotrebný materiál, chemikálie a pod.). Inštitúcie so sídlom v BSK
môžu byť aj priamo v pozícii žiadateľa/partnera v rámci predkladaných projektov.
2. V iných členských krajinách EÚ – v projekte bude možné mať priamo partnera inštitúciu z iných
členských štátov EÚ, prípadne využiť len kapacity individuálnych expertov/vedeckých pracovníkov. Možná je
aj kombinácia oboch uvedených spôsobov. V rámci oprávnených výdavkov s miestom realizácie v iných
členských štátoch EÚ platí nasledovné: personálne výdavky na výskumných pracovníkov – expert/odborník
(interní zamestnanci a dohoda, princíp ekonomického zamestnávania6 a ďalšie formy v súlade s prílohou č.

3

Nebude vyžadovaný úspech v medzinárodných výzvach výskumu a vývoja, avšak vyššia aktivita v rámci účasti pri predkladaní
medzinárodných projektov výskumu a vývoja v rámci medzinárodných výziev.
4
Orientovaný základný výskum je uskutočňovaný s očakávaním, že vytvorí širokú základňu poznatkov, ktoré pravdepodobne
vytvoria základ riešenia už známych alebo očakávaných súčasných alebo budúcich problémov či možností.
5

Presný zoznam oprávnených nákladov sa riadi aj v prípade článku 70 (2) prílohou č. 5 výzvy „Zoznam oprávnených
a neoprávnených výdavkov – s rešpektovaním ustanovení prílohy č. 10 upravujúcej použitie článku 70 (2) a musí byť v súlade aj
s cieľom výzvy.
6

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_usmernenia/Medzinarodne_
zdanovanie/2014/2014_02_26_zak_5959_2003_par_5.pdf
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5 výzvy „Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov) a cestovné náhrady (doprava, vedľajšie výdavky
súvisiace s dopravou) a spotreba (prevádzkové náklady – energie, spotrebný materiál, chemikálie a pod.).
V prípade využívania individuálnych kapacít zahraničných expertov/vedeckých pracovníkov, prípadne
ekonomického zamestnávania (t.j. ak partnerom nebude priamo zahraničná výskumná inštitúcia), v rámci
spotrebných výdavkov potrebných realizáciu výskumno-vývojových činností (napríklad chemikálie), tieto
musia byť obstarané slovenskou inštitúciou - žiadateľ/partner projektu - s miestom realizácie takýchto
výdavkov mimo oprávnené územie.
Každý návrh projektu musí mať súčasne jasne identifikovanú väzbu medzi oblasťami špecializácie z pohľadu
dostupných vedeckých a výskumných kapacít, na ktoré bude z pohľadu svojich výskumných aktivít
zameraný a minimálne jednu oblasť hospodárskej /perspektívnej špecializácie (väzba musí byť
reprezentovaná popisom potenciálne využiteľných výstupov v oblastiach hospodárskej/perspektívnej
špecializácie) v rámci opisu projektu a predstavuje vylučujúce kritérium v rámci hodnotiaceho procesu
žiadosti o NFP.
Základnú podstatu projektu dlhodobého strategické výskumu a vývoja znázorňuje nasledovná schéma:

Obsahové požiadavky na podané projekty dlhodobého strategického výskumu a vývoja sú nasledovné:
zameranie na dlhodobý strategický výskum a vývoj v plnom súlade s príslušným Dlhodobým
strategickým programom výskumu a vývoja7, pričom spolupráca je možná so všetkými typmi
výskumných inštitúcií a podnikateľských subjektov,
každý projekt bude zameraný najmä na kvalitné výskumno-vývojové aktivity, pričom v nevyhnutnej
miere sa umožňuje nákup/obnova/modernizácia/nákup novej výskumnej infraštruktúry, prístrojov
a zariadení komplementárnych k infraštruktúre podporenej/získanej v rámci programového obdobia
2007 – 2013 z operačného programu Výskum a vývoj (je nevyhnutné zabezpečiť, aby nedošlo
k budovaniu duplicitnej výskumnej infraštruktúry s univerzitnými vedeckými parkami a výskumnými
centrami a aby projekt aktívne spolupracoval najmä so subjektmi zastrešujúcimi projekty financované
z OP Výskum a vývoj)8,

7

Príloha 14 tejto výzvy.
Pri posudzovaní žiadostí o NFP v rámci plánovania nákupov výskumno-vývojovej infraštruktúry musí byť kladený dôraz na
väčšie unikátnejšie celky v rámci výskumnej infraštruktúry (t.j. dôraz žiadosti o NFP nemôže byť kladený na veľký počet
menších prístrojov), ktoré umožnia úspešnému prijímateľovi realizovať unikátny vysoko kvalitný výskum a vývoj s kvalitnými
výstupmi pre prax. Medzi oprávnené výdavky nebudú zaradené tie, ktoré budú vytvárať výrazne duplicitné infraštruktúry
s univerzitnými vedeckými parkami/výskumnými centrami a národnými projektmi Centra vedecko-technických informácií SR
(národné projekty slúžia na podporu centrálnej infraštruktúry pre výskumné inštitúcie, ktorá je poskytovaná zo strany CVTI SR
všetkým takýmto inštitúciám). Snahou predložených žiadostí o NFP má byť zabezpečenie komplementarity s univerzitnými
8

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

obsahové zameranie každého podaného projektu musí byť striktne v súlade s obsahom relevantného
Dlhodobého strategického programu pre výskum a vývoj v danej oblasti výskumnej špecializácie RIS3
SK9, ktorý tvorí prílohu 14 tejto výzvy na predkladanie projektov – v prípade, že bude zistený obsahový
nesúlad, projekt nebude môcť byť podporený,
obsah výskumu a vývoja v rámci projektu dlhodobého strategického výskumu musí byť koncentrovaný
na limitovaný počet výskumných tém/aktivít, ktoré sú považované v rámci žiadateľskej inštitúcie a
partnerov za prioritné – projekty nesmú mať príliš široké zameranie a nesmú pokrývať svojim obsahom
celú oblasť špecializácie (t.j. projekt nemôže pokrývať celú obsahovú šírku príslušného Dlhodobého
strategického programu výskumu a vývoja) – t.j. každý projekt musí využiť princíp priorizácie tém
a koncentrácie zdrojov,
v rámci každého projektu musí byť vytvorená vedecká a inovačná rada - smerovanie výskumu a vývoja
v rámci projektu dlhodobého strategického výskumu a vývoja musí byť v jej kompetencii (táto musí tvoriť
základnú zložku odborného manažmentu projektu), ktorá sa bude skladať z renomovaných
vedeckých/inovačných osobností a expertov, s možnosťou zastúpenia vedeckých osobností zo
zahraničia,
vzhľadom k tomu, že ide o časť OP VaI, ktorá je zameraná na aktívnu spoluprácu na jednej strane
štátnych, verejných a neziskových výskumných inštitúcií a na strane druhej podnikateľského sektora,
v projekte je povinné mať podnikateľské subjekty ako partnerov, ktorí budú realizovať časť výskumných
a/alebo vývojových úloh v projekte – pričom rozsah účasti podnikateľských subjektov nemôže byť len
formálna, ale musia plniť v projekte dôležitú úlohu,
je plne v kompetencii žiadateľa, aby si zostavil zoznam partnerov z rôznych typov subjektov (pozri časť
2.1 a 2.2 tejto výzvy) tak, aby bolo vytvorené funkčné partnerstvo a zabezpečená spolupráca pri
zachovaní transparentnosti výberu partnerov – skladba konzorcia musí byť reprezentatívna vzhľadom
k tomu, že ide o strategický výskumný projekt v príslušnej oblasti – táto skutočnosť musí byť popísaná
vo výskumno-vývojovom zámere projektu,
súčasne je potrebné veľmi jasne a transparentne popísať spôsob identifikácie/výberu podnikateľských aj
nepodnikateľských výskumných partnerov pre projekt s dôrazom na ich kvalitu, skúsenosti
a relevantnosť pre projekt,
systém partnerstva vo výskumných projektoch je partnerstvom fungujúcim na základe partnerskej
zmluvy, pričom každý partner/samostatný právny subjekt – má pridelené výskumné úlohy, ktoré
realizuje ako partner projektu a k nim pridelenú časť nenávratného finančného príspevku, ku ktorým
musí priradiť svoje vlastné zdroje (povinnosť spolufinancovania v tých prípadoch kde takáto povinnosť
existuje),
projekt musí byť bezpodmienečne zameraný primárne jednu vybranú oblasť špecializácie RIS3 SK
z pohľadu dostupných vedeckých a výskumných kapacít, pričom to ale nevylučuje aj multidisciplinárny
charakter výskumu a vývoja – t.j. môže zasahovať aj do iných oblastí – ale len v rámci obsahového
vymedzenia daného Dlhodobými strategickými programami výskumu a vývoja,
každá výskumná aktivita projektu musí mať súčasne jasnú väzbu (aj jasne popísanú) a identifikovanú
potenciálnu využiteľnosť výsledkov v jednej alebo viacerých oblastiach hospodárskej špecializácie RIS3
SK a/alebo perspektívnej oblasti špecializácie RIS3 SK – t.j. v rámci projektu musia byť jasné väzby
medzi výskumnými a hospodárskymi/perspektívnymi špecializáciami RIS3 SK - so zapojením
najkvalitnejších výskumných tímov, ktorými Slovensko v danej oblasti disponuje,
podmienkou predloženia plnohodnotnej žiadosti o NFP bude najprv vypracovanie „výskumnovývojového zámeru“ a jeho posúdenie zahraničným expertom/expertmi (bližšie informácie v príručke
pre žiadateľa v kap. 3.1) - následne bude možné vypracovanie plnohodnotnej žiadosti o NFP, pri
príprave ktorej budú zohľadnené Správy z posúdenia výskumno-vývojového zámeru zahraničným
expertom ,
posúdenie výskumno – vývojového zámeru zahraničným expertom/expertmi je vykonávané pred
samotným predložením ŽoNFP žiadateľom na Výskumnú agentúru. Každý výskumno-vývojový zámer je
posudzovaný súčasne dvoma zahraničnými expertmi v troch posudzovaných oblastiach (príspevok
navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom OP VaI, navrhovaný spôsob realizácie projektu,
administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa).
výstupom posúdenia každého zahraničného experta je Správa z posúdenia výskumno – vývojového
zámeru obsahujúca prípadné odporúčania pre úpravu finálnej ŽoNFP.
odporúčania sú formované ako odporúčania „podstatného“ a „menej podstatného“ charakteru, pričom

vedeckými parkami/výskumnými centrami, ktorá umožní realizáciu spoločného výskumu a vývoja. Cieľom projektov je, aby sa
v rámci nich nenakupovalo veľké množstvo malých zariadení, ale aby sa v rámci nich vybudovali/dobudovali unikátne výskumné
laboratóriá, ktoré sa budú využívať na vysoko kvalitný/excelentný výskum a vývoj.
9

Dlhodobé strategické programy výskumu a vývoja je 5 oblastí špecializácie RIS3 SK z pohľadu dostupných vedeckých
a výskumných kapacít boli schválené na spoločnom rokovaní Rady Výskumnej agentúry a Rady Technologickej agentúry dňa
18.12.2015
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v oboch prípadoch sú pre žiadateľa podnetom pre prijatie relevantných opatrení, ktoré majú za cieľ
zvýšiť kvalitatívnu úroveň výskumno-vývojového zámeru.
odporúčania zahraničného experta/expertov sú pre žiadateľa záväzné v miere, ktorú definuje Príručka
pre žiadateľa.
vysoká kvalita a inovatívnosť výskumno-vývojového zámeru projektu je nevyhnutnou podmienkou pre
každý projekt dlhodobého strategického výskumu, pričom každý projekt má možnosť využiť
angažovanie renomovaných zahraničných vedeckých pracovníkov a podporiť návrat kvalitných
slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí naspäť na Slovensko,
výdavky v rámci projektu v žiadnom prípade nemôžu financovať, resp. nahrádzať financovanie bežných
činností/prevádzky a aktivity (mimo realizácie aktivít projektu) inštitúcií, ktoré budú do projektu zapojené
a ani nemôžu nahrádzať financovanie bežných mzdových výdavkov týchto inštitúcií – všetky takého
výdavky budú označené za neoprávnené – t.j. nie je možné financovať výdavky, ktoré by bez projektu
nenastali.

V prípade žiadateľov a partnerov - výskumné inštitúcie, na ktorých aktivity sa nebude uplatňovať schéma
štátnej pomoci - platí nasledovné:
Podmienky, za ktorých sa na financovanie činností výskumných organizácií a výskumných infraštruktúr
nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci sú bližšie stanovené v čl. 2.1 Oznámenie Komisie Rámec Spoločenstva
pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (2014/C 198/01) – ale principiálne musí ísť najmä o nezávislý
VaV s cieľom rozšíriť poznatky – aj pre potreby vzdelávania, vrátane efektívnej spolupráce s podnikmi,
rozsiahle šírenie výsledkov VaV, činnosti transferu poznatkov, keď sa príjmy opätovne investujú do
základných činností, 10 vykonávanie hospodárskych činnosti v limitovanom rozsahu do 20 % ročnej kapacity
príslušnej výskumnej infraštruktúry/inštitúcie.
Na projekty predkladané v rámci tejto výzvy sa v prípade podnikateľských žiadateľov/partnerov vzťahujú
pravidlá štátnej pomoci, tzn. musia spĺňať podmienky a kritériá nasledovnej schémy štátnej pomoci:
Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) MŠVVaŠ SR (č. SA.44297) zverejnená v
Obchodnom vestníku č. 247/2015 vydanom dňa 28.12.2015 pod G000025 – plné znenie schémy je prílohou
č. 3 výzvy.
S cieľom zabezpečiť optimálne čerpanie finančných prostriedkov v rámci OP VaI v nadväznosti na
ukazovatele výkonnostného rámca OP VaI budú úspešní žiadatelia/prijímatelia povinní do 31.12.2017
predložiť prostredníctvom žiadostí o platbu (žiadosti o priebežnú platbu/záverečnú platbu, žiadosti
o zúčtovanie poskytnutého predfinancovania) výdavky v minimálnej výške 10 % z celkových oprávnených
výdavkov projektu uvedených v zmluve o poskytnutí NFP, a súčasne do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia
účinnosti zmluvy o NFP v minimálnej výške 25 % z celkových oprávnených výdavkov projektu. Nesplnenie
tejto podmienky bude automaticky považované za závažné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP
s možnosťou poskytovateľa odstúpiť od zmluvy.
2.1

Oprávnenosť žiadateľa

P.č.

Podmienka poskytnutia
príspevku

Popis podmienky poskytnutia príspevku
Oprávnenými žiadateľmi sú všetky typy výskumných organizácií
a podnikateľské subjekty:
a) štátny sektor VaV:
-

1.

Podmienka
oprávnenosti žiadateľa
(právna forma)

-

Slovenská akadémia vied /Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej
akadémii vied) a jej ústavy,
štátne VŠ
právnické osoby uskutočňujúce VaV zriadené ústrednými
orgánmi štátnej správy (zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov).

b) sektor VŠ (Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov)

10

Upozornenie: Uvedená zásada sa bude súčasne riadiť aj pravidlami pre projekty generujúce príjem.
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-

verejné VŠ,
súkromné VŠ

c)

neziskový sektor VaV

-

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,
združenia právnických osôb (zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník § 20f až 20j) uskutočňujúce VaV
Poznámka: Neziskové organizácie11 výskumu a vývoja mimo
schém štátnej pomoci musia byť zriadené najneskôr k 1. 1. 2015
a najneskôr k dátumu podania žiadosti o NFP musia mať
uvedené v predmete činnosti kľúčové slová/výrazy v zmysle:
podpora/realizácie
výskumu
alebo
výskumu
a vývoja,
podpora/realizácia vedeckého bádania, podpora vedeckej
spolupráce
s vysokými
školami/univerzitami/výskumnými
inštitúciami, prípadne iný predmet činnosti, ktorého význam bude
v súlade s týmito kľúčovými výrazmi. V prípade, že žiadateľom je
nezisková organizácia výskumu a vývoja, táto ku dňu podpisu
zmluvy 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.

-

-

d) podnikateľský sektor
-

žiadateľom v projekte môžu byť podnikatelia (právnické osoby)
oprávnení na podnikanie v zmysle Obchodného zákonníka12, § 2
ods. 2 písm. a), b), ako aj v zmysle § 7 a § 21 - organizačná
zložka zahraničnej právnickej osoby): ktoré vykonávajú činnosti
výskumu a vývoja (v prípade, že podnikatelia uskutočňujúci VaV
nemajú uvedené činnosti zapísané v rámci Obchodného registra
SR alebo Živnostenského registra SR, preukážu uskutočnenie
VaV aktivít v rámci Výskumno-vývojového zámeru – príloha
ŽoNFP č. 1)

-

podnikatelia – právnické osoby mať min. 1 riadnu účtovnú
závierku za nepretržité obdobie 12 mesiacov

-

v rámci Registra organizácií SR sú to nasledovné právne formy:

Kód

Právna forma

111 Verejná obchodná spoločnosť
112 Spoločnosť s ručením obmedzeným
113 Komanditná spoločnosť
117 Nadácia
118 Neinvestičný fond

11

Organizácie zriadené na základe jedného z uvedených zákonov: Zákon č. 8/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č.
34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, Zákon č. 147/1997 Z.z. o
neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.207/1996 Z.z., Zákon č. 62/1993 Z.z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v Občianskom zákonníku č. 40/1964 Zb. v znení neskorších
predpisov, § 20f-20j o záujmových združeniach právnických osôb.
12

Zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
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119 Nezisková organizácia
121 Akciová spoločnosť
122 Európske zoskupenie hospodárskych záujmov
123 Európska spoločnosť
124 Európske družstvo
205 Družstvo
301 Štátny podnik
321 Rozpočtová organizácia
331 Príspevková organizácia
381 Fondy
382 Verejnoprávna inštitúcia
383 Iná organizácia verejnej správy
421 Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR
701 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
741 Stavovská organizácia - profesná komora
745 Komora (s výnimkou profesných komôr)
921 Medzinárodné organizácie a združenia
751 Záujmové združenie právnických osôb
931 Zastúpenie zahraničnej právnickej osoby
2.

Podmienka nebyť
dlžníkom na daniach

3.

Podmienka nebyť
dlžníkom poistného na
zdravotnom poistení

4.

Podmienka nebyť
dlžníkom na sociálnom
poistení

5.

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

6.

7.

-

žiadateľ nesmie byť dlžníkom na daniach

-

žiadateľ nesmie byť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení
v žiadnej zdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné zdravotné
poistenie v SR

-

žiadateľ nesmie byť dlžníkom na sociálnom poistení

-

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)

-

voči žiadateľovi nesmie byť vedený výkon rozhodnutia resp.
vymáhacie konanie v súlade s článkom 71 všeobecného
nariadenia. Podmienka sa netýka výkonu rozhodnutia voči
členom riadiacich a dozorných orgánov žiadateľa, ale je
relevantná vo vzťahu k subjektu žiadateľa (nerelevantné pre
ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a ostatné
štátnej rozpočtové organizácie)

-

žiadateľ nesmie byť podnikom v ťažkostiach v zmysle
všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách 651/2014
a zároveň žiadateľ nesmie byť podnikom v ťažkostiach v rámci
schémy štátnej pomoci a to nasledovne :
„Podniky v ťažkostiach sú tie, v ktorých sa vyskytne aspoň jedna
z týchto okolností:
a) V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným (inej ako MSP,
ktorá existuje menej ako tri roky), ak v dôsledku akumulovaných
strát došlo k zániku viac ako polovice jej upísaného základného
imania. Ide o prípad, keď odpočet akumulovaných strát od rezerv

Podmienka zákazu
vedenia výkonu
rozhodnutia voči
žiadateľovi

Podmienka, že žiadateľ
nie je podnikom v
ťažkostiach

-
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-

-

-

8.

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

9.

Podmienka finančnej
spôsobilosti
spolufinancovania
projektu

Podmienka, že žiadateľ
ani jeho štatutárny
orgán, ani žiadny člen
štatutárneho orgánu,
ani prokurista/i, ani
osoba splnomocnená
10.
zastupovať žiadateľa v
konaní o ŽoNFP neboli
právoplatne odsúdení
za niektorý
z nasledujúcich
trestných činov:

-

Uvedené sa vzťahuje na prílohu č. 16 tejto výzvy. V rámci
uvedenej prílohy si môže žiadateľ overiť či je podnikom v
ťažkostiach

-

voči žiadateľovi sa nesmie nárokovať vrátenie pomoci na základe
rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú
a nezlučiteľnú so spoločným trhom

-

žiadateľ musí byť finančne spôsobilý a je povinný zabezpečiť
finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu vo výške
určenej vo výzve tak, aby nebol ohrozená jeho implementácia
Pri podaní ŽoNFP žiadateľ predloží len Čestné vyhlásenie, bližšia
špecifikácia dokladovania je uvedená priamo vo Formulári
ŽoNFP, podmienka č. 9

-

-

Podmienka
11. zabezpečenia správy
zahraničného experta

(a všetkých ostatných prvkov, ktoré sa vo všeobecnosti považujú
za súčasť vlastných zdrojov spoločnosti) má za následok
negatívnu kumulovanú sumu, ktorá presahuje polovicu
upísaného základného imania. Na účely tohto ustanovenia
„spoločnosť s ručením obmedzeným“ znamená najmä tie druhy
spoločností, ktoré sú uvedené v prílohe I k smernici 2013/34/EÚ,
a „základné imanie“ zahŕňa, ak je to vhodné, akékoľvek emisné
ážio.
b) V prípade spoločnosti, kde aspoň niektorí spoločníci majú
neobmedzené ručenie za dlh spoločnosti (inej ako MSP, ktorá
existuje menej ako tri roky), ak v dôsledku akumulovaných strát
došlo k zániku viac ako polovice jej imania, ako je zaznamenané
v účtovnej závierke spoločnosti. Na účely tohto ustanovenia
„spoločnosť, v ktorej aspoň niektorí spoločníci majú
neobmedzené ručenie za dlh spoločnosti“ znamená najmä tie
druhy spoločností, ktoré sú uvedené v prílohe II k smernici
2013/34/EÚ.
c) Keď je podnik je predmetom kolektívneho konania o
insolventnosti alebo spĺňa kritériá domácich právnych predpisov
na to, aby sa stal predmetom konania vo veci kolektívnej
insolventnosti na žiadosť svojich veriteľov;
d) Keď podnik dostal pomoc na záchranu a ešte neuhradil úver
alebo nevypovedal záruku, alebo dostal pomoc na
reštrukturalizáciu a stále podlieha reštrukturalizačnému plánu;“

trestný čin poškodzovania finančných záujmov ES (§ 261-§ 263
Trestného zákona)
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)
machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 až
§ 268 Trestného zákona).
Žiadateľ je povinný pred podaním ŽoNFP zabezpečiť
prostredníctvom Výskumnej agentúry správu zahraničného
experta (expertov) k predkladanej prílohe 1.01 „Výskumnovývojový zámer“ a zároveň uvedenú správu predloží ako
prílohu k ŽoNFP (uvedené je prílohou č. 4 priamo v dokumente
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k prílohe č. 3 Príručky pre
odporúčaní experta (expertov)

2.2

Oprávnenosť partnera

P.č.

Podmienka
poskytnutia príspevku

žiadateľa

spolu

s odpočtom

Popis podmienky poskytnutia príspevku
Oprávneným partnerom žiadateľa sú všetky typy výskumných
inštitúcií, podnikateľské subjekty
a) štátny sektor VaV:
-

Slovenská akadémia vied /Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej
akadémii vied) a jej ústavy,
štátne VŠ
právnické osoby uskutočňujúce VaV zriadené ústrednými orgánmi
štátnej správy (zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti
vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších
predpisov).

b) sektor VŠ (Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov)

Podmienka
12. oprávnenosti partnera
(právna forma)

-

verejné VŠ, súkromné VŠ

c)

neziskový sektor VaV

-

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,
združenia právnických osôb (zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník § 20f až 20j) uskutočňujúce VaV
Poznámka: Neziskové organizácie13 výskumu a vývoja mimo
schém štátnej pomoci musia byť zriadené najneskôr k 1. 1. 2015 a
najneskôr k dátumu podania žiadosti o NFP musia mať uvedené v
predmete
činnosti
kľúčové
slová/výrazy
v
zmysle:
podpora/realizácie
výskumu
alebo
výskumu
a vývoja,
podpora/realizácia vedeckého bádania, podpora vedeckej
spolupráce
s vysokými
školami/univerzitami/výskumnými
inštitúciami, prípadne iný predmet činnosti, ktorého význam bude
v súlade s týmito kľúčovými výrazmi. V prípade, že partnerom je
nezisková organizácia výskumu a vývoja, táto ku dňu podpisu
zmluvy 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.

-

-

Organizácie zriadené na základe jedného z uvedených zákonov: Zákon č. 8/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení
neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov, Zákon č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č.207/1996 Z.z., Zákon č. 62/1993 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
83/1990 Zb. o združovaní občanov, v Občianskom zákonníku č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, §
20f-20j o záujmových združeniach právnických osôb.
13
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d) podnikateľský sektor
-

ďalšími partnermi v projekte môžu byť podnikatelia (právnické
osoby) oprávnení na podnikanie v zmysle Obchodného
zákonníka14, § 2 ods. 2 písm. a), b), ako aj v zmysle § 7 a § 21
(organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby): ktoré
vykonávajú činnosti výskumu a vývoja, a ktoré sa budú podieľať
na realizácii jednotlivých druhov oprávnených aktivít projektu (v
prípade, že podnikatelia uskutočňujúci VaV nemajú uvedené
činnosti zapísané v rámci Obchodného registra SR alebo
Živnostenského registra SR, preukážu uskutočnenie VaV aktivít
v rámci Výskumno-vývojového zámeru – príloha ŽoNFP č. 1)

-

podnikatelia – právnické osoby musia mať účtovnú závierku

-

v rámci Registra organizácií SR sú to nasledovné právne formy:

Kód

Právna forma

111 Verejná obchodná spoločnosť
112 Spoločnosť s ručením obmedzeným
113 Komanditná spoločnosť
117 Nadácia
118 Neinvestičný fond
119 Nezisková organizácia
121 Akciová spoločnosť
122 Európske zoskupenie hospodárskych záujmov
123 Európska spoločnosť
124 Európske družstvo
205 Družstvo
301 Štátny podnik
321 Rozpočtová organizácia
331 Príspevková organizácia
381 Fondy
382 Verejnoprávna inštitúcia
383 Iná organizácia verejnej správy
421 Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR
701 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
741 Stavovská organizácia - profesná komora
745 Komora (s výnimkou profesných komôr)
921 Medzinárodné organizácie a združenia
751 Záujmové združenie právnických osôb
931 Zastúpenie zahraničnej právnickej osoby
e) Zahraničné výskumné inštitúcie z iných členských štátov EÚ
(podmienky oprávnenosti sa u tohto typu inštitúcií budú uplatňovať
analogicky a so zohľadnením ich špecifík)
13.

Podmienka nebyť
dlžníkom na daniach

Podmienka nebyť
14. dlžníkom poistného na
zdravotnom poistení

14

-

partner nesmie byť dlžníkom na daniach

-

partner nesmie byť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení v
žiadnej zdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné zdravotné
poistenie v SR

Zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
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Podmienka nebyť
15. dlžníkom na sociálnom
poistení
Podmienka, že voči
partnerovi nie je
vedené konkurzné
konanie,
16.
reštrukturalizačné
konanie, nie je v
konkurze alebo v
reštrukturalizácii

-

partner nesmie byť dlžníkom na sociálnom poistení

-

voči partnerovi nesmie byť vedené konkurzné konanie ani
reštrukturalizačné konanie, partner 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)

-

voči partnerovi nesmie byť vedený výkon rozhodnutia resp.
vymáhacie konanie v súlade s článkom 71 všeobecného
nariadenia po premiestnení výrobnej činnosti mimo oblasti
programu. Podmienka sa netýka výkonu rozhodnutia voči členom
riadiacich a dozorných orgánov partner, ale je relevantná vo
vzťahu k subjektu partner (nerelevantné pre ministerstvá, ostatné
ústredné orgány štátnej správy a ostatné štátnej rozpočtové
organizácie)

-

partner nesmie byť podnikom v ťažkostiach v zmysle všeobecného
nariadenia o skupinových výnimkách 651/2014 a zároveň partner
nesmie byť podnikom v ťažkostiach v rámci schémy štátnej
pomoci a to nasledovne :
„Podniky v ťažkostiach sú tie, v ktorých sa vyskytne aspoň jedna
z týchto okolností:
a) V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným (inej ako MSP,
ktorá existuje menej ako tri roky), ak v dôsledku akumulovaných
strát došlo k zániku viac ako polovice jej upísaného základného
imania. Ide o prípad, keď odpočet akumulovaných strát od rezerv
(a všetkých ostatných prvkov, ktoré sa vo všeobecnosti považujú
za súčasť vlastných zdrojov spoločnosti) má za následok
negatívnu kumulovanú sumu, ktorá presahuje polovicu upísaného
základného imania. Na účely tohto ustanovenia „spoločnosť s
ručením obmedzeným“ znamená najmä tie druhy spoločností,
ktoré sú uvedené v prílohe I k smernici 2013/34/EÚ, a „základné
imanie“ zahŕňa, ak je to vhodné, akékoľvek emisné ážio.
b) V prípade spoločnosti, kde aspoň niektorí spoločníci majú
neobmedzené ručenie za dlh spoločnosti (inej ako MSP, ktorá
existuje menej ako tri roky), ak v dôsledku akumulovaných strát
došlo k zániku viac ako polovice jej imania, ako je zaznamenané v
účtovnej závierke spoločnosti. Na účely tohto ustanovenia
„spoločnosť, v ktorej aspoň niektorí spoločníci majú neobmedzené
ručenie za dlh spoločnosti“ znamená najmä tie druhy spoločností,
ktoré sú uvedené v prílohe II k smernici 2013/34/EÚ.
c) Keď je podnik je predmetom kolektívneho konania o
insolventnosti alebo spĺňa kritériá domácich právnych predpisov
na to, aby sa stal predmetom konania vo veci kolektívnej
insolventnosti na žiadosť svojich veriteľov;
d) Keď podnik dostal pomoc na záchranu a ešte neuhradil úver
alebo nevypovedal
záruku, alebo dostal pomoc na
reštrukturalizáciu a stále podlieha reštrukturalizačnému plánu;“

Podmienka zákazu
vedenia výkonu
17.
rozhodnutia voči
partnerovi

-

Podmienka, že partner
18. nie je podnikom v
ťažkostiach

-

-

-

Podmienka, že voči
19. partnerovi sa
nenárokuje vrátenie
pomoci na základe

-

Uvedené sa vzťahuje na prílohu č. 16 tejto výzvy. V rámci
uvedenej prílohy si môže žiadateľ overiť či je podnikom v
ťažkostiach

-

voči partnerovi sa nesmie nárokovať vrátenie pomoci na základe
rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú
a nezlučiteľnú so spoločným trhom
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rozhodnutia EK,
ktorým bola pomoc
označená za
neoprávnenú
a nezlučiteľnú so
spoločným trhom
Podmienka finančnej
spôsobilosti
20.
spolufinancovania
projektu
Podmienka, že partner
ani jeho štatutárny
orgán, ani žiadny člen
štatutárneho orgánu,
ani prokurista/i, ani
osoba splnomocnená
21.
zastupovať partnera v
konaní o ŽoNFP neboli
právoplatne odsúdený
za niektorý
z nasledujúcich
trestných činov:

-

-

partner musí byť finančne spôsobilý a je povinný zabezpečiť
finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu vo výške
určenej vo výzve tak, aby nebol ohrozená jeho implementácia
Pri podaní ŽoNFP partner predloží len Čestné vyhlásenie (vzorový
formulár č. 1.04), bližšia špecifikácia dokladovania je uvedená
priamo vo Formulári ŽoNFP, podmienka č. 19
trestný čin poškodzovania finančných záujmov ES (§ 261-§ 263
Trestného zákona)
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)
machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 až
§ 268 Trestného zákona).

2.3 Oprávnenosť užívateľa
Neuplatňuje sa žiadna špecifická podmienka pre oprávnenosť užívateľa.
2.4 Oprávnenosť cieľovej skupiny
Neuplatňuje sa žiadna špecifická podmienka pre oprávnenosť cieľovej skupiny.
2.5

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

P. č.

Podmienka
poskytnutia príspevku

Podmienka, že každá
aktivita projektu musí
byť označená za úlohu
patriacu do niektorej
z kategórií nezávislý
výskum a vývoj
realizovaný mimo
schémy štátnej pomoci
22. a úlohy realizované
podnikateľskými
subjektmi v rámci
schémy štátnej
pomoci, ako kategória
základného výskumu,
priemyselného
výskumu,
experimentálneho
vývoja, alebo že ide
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Popis podmienky poskytnutia príspevku
V prípade žiadateľov a partnerov - výskumných inštitúcií, na ktorých
aktivity sa nebude uplatňovať schéma štátnej pomoci a budú partnermi
projektu v rámci efektívnej spolupráce, platí nasledovné:
Podmienky, za ktorých sa na financovanie činností výskumných organizácií
a výskumných infraštruktúr nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci sú bližšie
stanovené v čl. 2.1 Oznámenie Komisie Rámec Spoločenstva pre štátnu
pomoc na výskum, vývoj a inovácie (2014/C 198/01) – ale principiálne
musí ísť najmä o nezávislý VaV s cieľom rozšíriť poznatky – aj pre potreby
vzdelávania, vrátane efektívnej spolupráce s podnikmi, rozsiahle šírenie
výsledkov VaV, činnosti transferu poznatkov, keď sa príjmy opätovne
investujú do základných činností16. Činnosti hospodárskej povahy musia
byť striktne doplnkovej povahy v limitovanom maximálnom rozsahu do
20 % ročnej kapacity príslušnej výskumnej infraštruktúry/inštitúcie.
Bližšie
informácie
k vykonávaniu
hospodárskych
činností
doplnkového charakteru sú stanovené v prílohe č. 12 výzvy Efektívna
spolupráca pri projektoch výskumu a vývoja – pravidlá štátnej
pomoci pri budovaní a využívaní výskumných infraštruktúr.

Upozornenie: Uvedená zásada sa bude súčasne riadiť aj pravidlami pre projekty generujúce príjem.
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o aktivitu zameranú na
zriadenie
a modernizáciu
výskumnej
infraštruktúry15

V prípade, že ktorýkoľvek zo žiadateľov a partnerov projektu tieto
podmienky v rámci predkladaného projektu nespĺňajú, považujú sa za
podnik a vzťahujú sa na nich všetky podmienky v zmysle Schémy na
podporu výskumu a vývoja (vrátane stanovenej intenzity pomoci
a oprávnených výdavkov)! V prípade, že u žiadateľa/partnerov, ktorí
deklarujú, že sa na nich v rámci predkladaného projektu nevzťahuje
schéma štátnej pomoci, dôjde k nesplneniu podmienok počas
implementácie projektu, alebo po jeho ukončení (počas doby
životnosti majetku obstaraného z projektu), pričom pomoc pre
žiadateľa/partnera bola pôvodne poskytnutá za podmienok mimo
schémy štátnej pomoci, môže dôjsť k neoprávnenému poskytnutia
pomoci s povinnosťou vrátenia poskytnutého finančného príspevku
vrátane úrokov od momentu poskytnutia neoprávnenej štátnej
pomoci!
V prípade žiadateľov/partnerov – podnikateľov - každý projekt bude môcť
zahŕňať v rámci uplatňovania schémy štátnej pomoci rôzne aktivity - každá
takáto aktivita musí byť označená za úlohu patriacu do niektorej z
uvedených kategórií (ide o typ oprávnených aktivít pre podnikateľské
subjekty, na ktoré sa v rámci projektu budú uplatňovať pravidlá štátnej
pomoci):
1.

„základný výskum17 je experimentálna alebo teoretická práca
vykonávaná najmä s cieľom získať nové poznatky o podstatných
základoch javov a o pozorovateľných skutočnostiach bez plánovaného
priameho komerčného uplatnenia alebo použitia;

2.

„priemyselný výskum18 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;

3.

„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.
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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.
Vývoj komerčne využiteľných prototypov a pilotných projektov sem
patrí aj vtedy, keď sú tieto nevyhnutne konečným obchodným
produktom a ich výroba je príliš nákladná, než aby bol použitý výlučne
na účely predvádzania a overovania.
Experimentálny vývoj nezahŕňa bežné alebo pravidelné úpravy
existujúcich výrobkov, výrobných liniek, výrobných postupov,
existujúcich služieb a ostatných prebiehajúcich operácií, ani ak by
takéto úpravy predstavovali zlepšenia.
Pri plánovaní aktivít projektu sa nebude musieť bezpodmienečne uplatniť

15

Upozornenie: ide o aktivitu v rámci schémy štátnej pomoci. Výskumné inštitúcie realizujúce nezávislý výskumu a vývoj budú
realizovať nákup výskumnej infraštruktúry v rámci aktivity zameranej na realizáciu nezávislého výskumu a vývoja.
17
čl.2 ods.84 všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách
18
čl.2 ods.85 všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách
19
čl.2 ods.86 všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách
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chronologický prístup od základného výskumu k činnostiam, ktoré sú
bližšie k trhu. Úloha, ktorá sa vykonáva v neskoršej etape projektu, môže
byť označená za priemyselný výskum. Podobne, činnosť, ktorá sa
vykonáva v skoršej etape, môže predstavovať experimentálny vývoj.
V tomto zmysle v rámci jedného projektu v prípade podnikateľského
subjektu môže byť podporená celá škála činnosti pokrývajúca základný,
resp. priemyselný výskum a experimentálny vývoj tak, ako budú prirodzene
potrebné pre konkrétny projekt, pričom súčasťou výskumného a/alebo
vývojového projektu môže byť aj aktivita zameraná na zriadenie
a modernizáciu infraštruktúry v zmysle článku 26 všeobecného nariadenia
o skupinových výnimkách20. Upozorňujeme, že v prípade zriadenia
a modernizácie výskumnej infraštruktúry podnikom je nevyhnutné
zabezpečiť využívanie výskumnej infraštruktúry v súlade s článkom 26
(predovšetkým vo vzťahu zabezpečeniu otvoreného prístupu pre viacero
používateľov na transparentnom a nediskriminačnom základe) a článkom 2
ods. 91 (predovšetkým vo vzťahu v využívaniu výskumnej infraštruktúry
vedeckou komunitou na uskutočňovanie výskumu) všeobecného
nariadenia o skupinových výnimkách počas celej životnosti danej
výskumnej infraštruktúry. V opačnom prípade, pri nesplnení podmienok
môže dôjsť k neoprávnenému poskytnutiu pomoci s povinnosťou vrátenia
poskytnutého finančného príspevku vrátane úrokov od momentu
poskytnutia neoprávnenej štátnej pomoci!
V prípade, že podnikateľský subjekt využije počas implementácie projektu
kombináciu viacerých kategórií výskumu a vývoja 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 výskumu.
V rámci realizácie projektu bude možná (príklady oprávnených aktivít):
1.

realizácia aktivít výskumu a vývoja vo verejnom záujme
žiadateľom/partnerom projektu, na ktorých sa nebude aplikovať
schéma štátnej pomoci,

2.

realizácia základného výskumu (schéma štátnej pomoci)21,

3.

realizácia priemyselného výskumu (schéma štátnej pomoci),

4.

realizácia experimentálneho vývoja (schéma štátnej pomoci),

5.

zriadenia a modernizácia infraštruktúry (schéma štátnej pomoci)

Realizácia každého projektu súčasne musí mať pozitívny dopad na oblasti,
ako sú:



Podmienka
neukončenia fyzickej
23. realizácie hlavných
aktivít projektu pred
predložením ŽoNFP
Podmienka, že hlavné
24. aktivity projektu sú vo
vecnom súlade
s oprávnenými

20
21

investovanie súkromných zdrojov do výskumu a vývoja,
vysoká miera excelentnosti/kvality výskumných aktivít, inovatívnosti
a originality očakávaných výsledkov, vrátane potenciálu využiteľnosti
výsledkov výskumu a vývoja v hospodárskej praxi.
-

Žiadateľ a partner žiadateľa nesmú ukončiť fyzickú realizáciu
hlavných aktivít projektu, t. j. plne zrealizovať všetky aktivity
projektu, pred predložením ŽoNFP v rámci tejto výzvy.

-

aktivity projektu musia byť v súlade s intervenčnou logikou OP
Výskum a inovácie a v súlade s RIS3 SK a zároveň aktivity
projektu nesmú byť zamerané výlučne na základný výskum

Pozri schému štátnej pomoci pre viac informácií o tejto možnosti.
Súčasne platí, že žiaden z podnikateľských subjektov v projekte nebude môcť realizovať len základný výskum.
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aktivitami OP VaI

Podmienka vo vzťahu
25. k dĺžke realizácie
projektu

-

V rámci výzvy je stanovená maximálna dĺžka realizácie projektu
na 72 mesiacov, pri dodržaní časovej oprávnenosti výdavkov
projektu v súlade s Príručkou k oprávnenosti výdavkov pre OP VaI
(príloha č. 7), ktorá je zverejnená na webovom sídle www.opvai.sk

2.6

Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu

P.č.

Podmienka
poskytnutia príspevku

Popis podmienky poskytnutia príspevku
-

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

-

-

-

Podmienka časovej
27. oprávnenosti
výdavkov
-

-

Podmienka vecnej
28. oprávnenosti
výdavkov

-

Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na
financovanie z OP VaI, to znamená, že sú v súlade s
podmienkami oprávnenosti podrobne definovanými v dokumente
Príručka k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované
projekty OP VaI, ktorá je zverejnená na webovom sídle
www.opvai.sk
V prípade projektov generujúcich príjem je oprávnenosť výdavkov
posudzovaná aj s ohľadom na výsledky finančnej analýzy
projektu.
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 2014 a 30. júnom 2023.
Aby výdavky mohli byť oprávnenými, musia spĺňať
všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v prílohe
tejto výzvy č. 7 Pravidlá oprávnenosti výdavkov OP VaI, časť 3.
Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov.
Výdavky sú oprávnené len na oprávnené aktivity, ktoré sa
začali realizovať najskôr v deň predloženia žiadosti o NFP (v
prípade nepriamych výdavkov najskôr nadobudnutím platnosti
a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP) s výnimkou aktivít na
vypracovanie projektovej dokumentácie, ktoré sa nezačali skôr
ako 1. januára 2014,
Priame výdavky sú oprávnené, ak boli vynaložené a uhradené po
dátume predloženia žiadosti o NFP. Výnimkou sú výdavky na
projektovú dokumentáciu (stavebnú), ktoré sú považované za
oprávnené, ak boli vynaložené a uhradené pred podaním ŽoNFP,
najskôr však od 1. januára 2014.
Nepriame výdavky sú oprávnené až po nadobudnutí platnosti a
účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP obidvomi zmluvnými stranami.
Výnimkou z tohto pravidla sú výdavky na verejné obstarávanie,
ktoré sú považované za oprávnené aj pred nadobudnutím
platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, najskôr však od
momentu predloženia žiadosti o NFP
V rámci tejto výzvy budú oprávnené len tie výdavky, ktoré sú
uvedené v prílohe č. 5 tejto výzvy .

2.7 Oprávnenosť miesta realizácie projektu
Podmienka, že projekt
29. je realizovaný na
oprávnenom území

za oprávnené miesto realizácie projektu je považovaný aspoň 1 zo
siedmich krajov:
o

Trnavský kraj

o

Trenčiansky kraj
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-

-

o

Nitriansky kraj

o

Žilinský kraj

o

Banskobystrický kraj

o

Košický kraj

o

Prešovský kraj

Pre posúdenie, či sa projekt bude realizovať na oprávnenom
mieste, je rozhodujúce miesto realizácie projektu a nie miesto
sídla žiadateľa.
V prípade Bratislavského kraja a Výskumných organizácií z
členských krajín EÚ sa uplatňuje čl. 70 (2) nariadenia EP a Rady
EÚ 1303/2013 (príloha č. 10 tejto výzvy) ) – a bližšia špecifikácia
jeho uplatnenia uvedená v časti 2 „Cieľ výzvy“.

2.8 Kritériá pre výber projektov
Podmienka splnenia
30. kritérií pre výber
projektov

-

predkladaná žiadosť o NFP musí splniť kritériá pre výber
projektov, ktoré boli schválené prostredníctvom monitorovacieho
výboru pre OP VaI a sú uvedené v prílohe č. 11 tejto výzvy.

-

Spôsob
financovania
jednotlivých
prijímateľov,
t.
j.
predfinancovanie, zálohové platby a refundácia, 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
internetovej stránke ministerstva financií - www.finance.gov.sk.
V rámci tejto výzvy sa uplatňuje spôsob financovania
prostredníctvom:
predfinancovania, refundácie
a formou
zálohových platieb (platí len pre štátne rozpočtové organizácie)
Forma poskytovaného príspevku: nenávratný finančný
príspevok.

2.9 Spôsob financovania

Podmienka
31. relevantného spôsobu
financovania

-

-

2.10 Splnenie podmienok ustanovených v osobitných predpisoch

P.č.

Podmienka
poskytnutia príspevku

Podmienka
neporušenia zákazu
nelegálnej práce a
32.
nelegálneho
zamestnávania
žiadateľom
Podmienka
neporušenia zákazu
nelegálnej práce a
33.
nelegálneho
zamestnávania
partnerom
Podmienky týkajúce sa
štátnej pomoci
34.
a vyplývajúce zo
schém štátnej pomoci

Popis podmienky poskytnutia príspevku

-

Žiadateľ 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) za obdobie 5 rokov predchádzajúcich predloženiu
žiadosti o NFP.

-

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) za obdobie 5 rokov predchádzajúcich predloženiu
žiadosti o NFP.

-

Výzva je podmienená Schémou na podporu výskumu a vývoja
(schéma štátnej pomoci), ktorá sa bude vzťahovať na
podnikateľské subjekty..
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Oprávnenosť z
hľadiska verejného
35.
obstarávania na hlavné
aktivity projektu

-

Realizácia verejného obstarávania zo strany žiadateľa resp.
partnera/partnerov nie je podmienkou pri podaní, schvaľovaní
ŽoNFP resp. k podpisu zmluvy o poskytnutí NFP

2.11 Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku

P.č.

Podmienka
poskytnutia príspevku

Popis podmienky poskytnutia príspevku
-

Oprávnenosť
z hľadiska
vysporiadania
36. majetkovo-právnych
vzťahov a povolení na
realizáciu aktivít
projektu žiadateľom

-

-

-

-

Oprávnenosť
z hľadiska
vysporiadania
37. majetkovo-právnych
vzťahov a povolení na
realizáciu aktivít
projektu partnerom

-

-

-

-

Nehnuteľnosti (pozemky a stavby) a hnuteľné veci,
prostredníctvom ktorých dochádza k realizácii projektu, musia byť
vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, alebo musia mať k predmetným
nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam iné právo, na základe
ktorého sú oprávnení užívať všetky nehnuteľnosti a hnuteľné veci,
na ktorých má byť projekt realizovaný. V prípade stavebných prác
v rámci projektu na majetku nesmie byť záložné právo ani plomba.
Túto podmienku poskytnutia príspevku žiadateľ preukazuje
v prípade vlastníckeho vzťahu listom vlastníctva a v prípade, že
žiadateľ nehnuteľnosti a hnuteľné veci nevlastní, aktuálne platnou
nájomnou zmluvou, prípadne jej ekvivalentom.
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 NFP.
Počas implementácie projektu môže žiadateľ/partner 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 žiadateľ/partner spĺňať
počas celej doby realizácie projektu a zároveň počas trvania celej
obdobia udržateľnosti projektu, t.j. 5 rokov po ukončení realizácie
projektu, resp. 3 roky v prípade MSP.
Nehnuteľnosti (pozemky a stavby) a hnuteľné veci,
prostredníctvom ktorých dochádza k realizácii projektu, musia byť
vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, alebo musia mať k predmetným
nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam iné právo, na základe
ktorého sú oprávnení užívať všetky nehnuteľnosti a hnuteľné veci,
na ktorých má byť projekt realizovaný. V prípade stavebných prác
v rámci projektu na majetku nesmie byť záložné právo ani plomba.
Túto podmienku poskytnutia príspevku žiadateľ preukazuje
v prípade vlastníckeho vzťahu listom vlastníctva a v prípade, že
žiadateľ nehnuteľnosti a hnuteľné veci nevlastní, aktuálne platnou
nájomnou zmluvou, prípadne jej ekvivalentom.
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 NFP.
Počas implementácie projektu môže žiadateľ/partner 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 žiadateľ/partner spĺňať
počas celej doby realizácie projektu a zároveň počas trvania celej
obdobia udržateľnosti projektu, t.j. 5 rokov po ukončení realizácie
projektu, resp. 3 roky v prípade MSP.
Táto podmienka sa neuplatňuje pre zahraničné výskumné
inštitúcie z iných členských štátov EÚ – partnerov projektu, ktorí
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sú partnermi projektu v zmysle článku 70 (2) – v rámci 15%
flexibility - pozri prílohu č. 10 k tejto výzve
Oprávnenosť
z hľadiska plnenia
38. požiadaviek v oblasti
posudzovania vplyvov
na životné prostredie

-

Je potrebné preukázať súlad s požiadavkami v oblasti
posudzovania vplyvu navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom
projektu, na životné prostredie (ak relevantné s ohľadom na
oprávnené aktivity vykonávané v rámci projektu)

-

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 SR na roky 2014 – 2020 a v čl. 7 a 8 všeobecného
nariadenia22.
Uplatňovanie horizontálnych princípov bude na projektovej úrovni
overované v procese výberu projektov, ako aj v procese
monitorovania a kontroly projektov. Proces monitorovania plnenia
horizontálnych princípov bude na projektovej úrovni sledovaný
prostredníctvom ukazovateľov (iné údaje), ktoré bude úspešný
žiadateľ povinný uvádzať v monitorovacích správach.
Základným dokumentom k uplatňovaniu Horizontálnych princípov
rovnosť mužov a žien a nediskriminácia je Systém implementácie
HP RMŽ a ND. Bližšie informácie týkajúce sa HP RMŽ a ND je
možné získať na webovom sídle www.gender.gov.sk.

39.

Oprávnenosť z
hľadiska súladu s HP

-

Pre nasledovné oblasti špecializácie RIS3
dostupných vedeckých a výskumných kapacít:
-

-

Časová oprávnenosť
realizácie projektu

z hľadiska

materiálový výskum a nanotechnológie
informačno-komunikačné technológie
biotechnológie a biomedicína
udržateľná energetika a energie

-

Minimálna výška príspevku na projekt je 10 000 000 €.

-

Maximálna výška príspevku na projekt je 40 000 000 €

Maximálna a
40. minimálna výška
príspevku

41.

SK

Pre časť životné prostredie, vrátane moderných chemických
technológií šetrných k životnému prostrediu
-

Minimálna výška príspevku na projekt je 10 000 000 €.

-

Maximálna výška príspevku na projekt je 20 000 000 €

-

Upozornenie: V prípade maximálnej výšky príspevku musí
súčasne platiť, že celkové oprávnené výdavky projektu (príspevok
– NFP a príspevok štátneho rozpočtu a povinné spolufinancovania
žiadateľa a partnerov) nepresiahnu sumu 50 000 000 €

-

minimálna dĺžka na realizáciu aktivít projektu je 48 mesiacov

22

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
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Podmienky
poskytnutia príspevku
42. z hľadiska definovania
merateľných
ukazovateľov projektu
Podmienka
43. predloženia zmluvy
o partnerstve
Podmienka
predloženia iba 1
44.
žiadosti o NFP v rámci
tejto výzvy
Podmienka
neprípustnosti
nahradenia
45. dodávateľskoodberateľských
vzťahov inštitútom
partnerstva
Podmienka, že žiadateľ
sa nesmie zúčastniť
ako uchádzač VO vo
VO partnera a nesmie
byť dodávateľom
46.
partnera pre aktivity
vykonávané v rámci
projektu
predkladaného v tejto
výzve
Podmienka, že partner
sa nesmie zúčastniť
ako uchádzač VO vo
VO žiadateľa ani iného
partnera a nesmie byť
dodávateľom žiadateľa
47.
alebo iného partnera
pre aktivity
vykonávané v rámci
projektu
predkladaného v tejto
výzve
Podmienka
48. oprávnenosti
partnerstva

-

maximálna dĺžka na realizáciu aktivít projektu je 84 mesiacov

-

projekt je možné adekvátne predĺžiť v súlade s podmienkou
uvedenej v uzatvorenej Zmluve o poskytnutí NFP a aktuálnou
verziou Príručky pre Prijímateľa.

-

Merateľné ukazovatele projektu pre túto výzvu sú definované
v prílohe č. 4 Zoznam merateľných ukazovateľov, vrátane
ukazovateľov relevantných k HP a iných údajov tejto výzvy23.

-

Žiadateľ je povinný predložiť pred uzavretím zmluvy o poskytnutí
NFP platnú a účinnú zmluvu o partnerstve vypracovanú podľa
vzoru zmluvy o partnerstve, ktorý je zverejnený na webovom sídle
www.opvai.sk

-

Oprávnený žiadateľ môže predložiť v rámci tejto výzvy len 1
žiadosť o NFP, pričom žiadosť o NFP musí byť primárne
zameraná na 1 oblasť špecializácie RIS3 SK z pohľadu
dostupných vedeckých a výskumných kapacít, v rámci ktorej bude
podaná

-

je neprípustné nahradiť dodávateľsko-odberateľské vzťahy
inštitútom partnerstva

-

Žiadateľ sa zároveň nesmie zúčastniť ako uchádzač verejného
obstarávania vo verejnom obstarávaní partnera, ktoré je partner
povinný vykonať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Zároveň nesmie byť dodávateľom partnera pre aktivity
vykonávané v rámci projektu predkladaného v tejto výzve

-

Partner sa zároveň nesmie zúčastniť ako uchádzač verejného
obstarávania vo verejnom obstarávaní žiadateľa alebo iného
partnera, ktoré je žiadateľ alebo iný partner povinný vykonať v
súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zároveň nesmie byť
dodávateľom žiadateľa alebo iného partnera pre aktivity
vykonávané v rámci projektu predkladaného v tejto výzve

-

-

V rámci každého projektu musí byť vytvorené partnerstvo v zmysle
cieľa výzvy

23

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 č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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3. Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie k
výzve
3.1

Overovanie podmienok poskytnutia príspevku:

VA v konaní o ŽoNFP overuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku v súlade s touto výzvou a
dokumentmi24, 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 VA v rámci jednotlivých fáz konania sú dostupné v Príručke pre žiadateľa,
kapitola 4 Schvaľovanie žiadosti o NFP.
O žiadosti o NFP 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.
3.2

Využitie zásobníka ŽoNFP v súlade s § 21 zákona o príspevku z EŠIF

Využitie inštitútu zásobníka projektov sa v rámci tejto výzvy bude aplikovať.
3.3

Zverejňovanie informácií:

VA zverejní na webovom sídle www.opvai.sk do 60 pracovných dní od skončenia rozhodovania o
žiadostiach o NFP v rámci každého hodnotiaceho kola zoznam schválených žiadostí o NFP a Zoznam
neschválených žiadostí o NFP v poradí určenom na základe aplikácii kritérií pre výber projektov. V zozname
schválených a neschválených ŽoNFP VA zverejní 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, sú VA a
CKO oprávnení zverejniť bez osobitného súhlasu žiadateľa v súlade s § 47 zákona o príspevku z EŠIF.
3.4

Uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP:

Po schválení ŽoNFP zašle VA – prostredníctvom Sekcie implementácie OP VaI písomný návrh na uzavretie
Zmluvy o partnerstve a 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 partnerstve a zmluvy o poskytnutí NFP je

24

V prípade, že žiadateľ vytvorí partnerstvo s výskumnou organizáciou v rámci členských krajín EÚ, tak v plnej miere
zodpovedá aj za predloženie relevantných dokumentov v slovenskom jazyku (výnimku tvorí len partner z Českej republiky).
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uvedený v Príručke pre žiadateľa, v kapitole 5 Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP.
Podmienky poskytnutia príspevku stanovené v tejto výzve sú predmetom overovania v konaní o žiadosti o
NFP 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.

4. Zmena a zrušenie výzvy
V nevyhnutných prípadoch (v súlade s § 17 ods. 6, 7 a 8 zákona o príspevku z EŠIF), kedy nie je možné
konať o žiadostiach o NFP predložených na základe pôvodne vyhlásenej výzvy, alebo je zmena potrebná za
účelom jej optimalizácie, resp. vhodnejšieho nastavenia, je RO oprávnený za podmienok stanovených v
zákone č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov výzvu zmeniť alebo zrušiť.
VA je oprávnená (v zmysle § 17 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF) vykonať zmeny formálnych náležitostí
výzvy, ktoré sú nasledovné:
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 v prípade vykonania zmien formálnych náležitostí výzvy posudzuje ich dopad z hľadiska zachovania
princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a primeranosti.
VA je oprávnená výzvu zmeniť do uzavretia výzvy, ak sa 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 nerozhodol, 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 žiadosti o NFP prostredníctvom ITMS2014+ (napr. zmeny v
technickom spôsobe vypĺňania jednotlivých častí žiadosti o NFP), VA nepovažuje takéto zmeny za zmenu
výzvy a o relevantných technických postupoch bude žiadateľov priebežne informovať prostredníctvom
webového sídla www.opvai.sk.
V prípade, ak nastanú podstatné zmeny 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. V tomto usmernení, resp. informácii o zrušení výzvy VA jednoznačným, zrozumiteľným
a jasným spôsobom zadefinuje rozsah zmien,
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V prípade identifikácie chýb v písaní, v počtoch alebo iných zrejmých nesprávností (napr. vyplývajúce z
potreby úpravy technických náležitostí vybraných vzorových formulárov príloh ŽNFP alebo iných častí výzvy
alebo dokumentov týkajúcich sa výzvy) takéto zmeny nepredstavujú zmenu výzvy a o vykonaných
opravách/úpravách RO pre OP VaI informuje žiadateľov zverejnením na webovom sídle www.opvai.sk
(vrátane prípadného zverejnenia dokumentu s odstránenou technickou chybou)
VA výzvu zruší prostredníctvom informácie o zrušení výzvy, ktorú zverejní na predmetnom webovom sídle
www.opvai.sk. 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.
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 (track changes)
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 .
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Prílohy výzvy
P.č. Názov prílohy

1.

Formulár ŽoNFP + Zoznam povinných príloh

2.

Príručka pre žiadateľa, verzia 3.3, DSV

3.

Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) vrátane prílohy Definícia MSP

4.

Zoznam merateľných ukazovateľov, vrátane ukazovateľov relevantných k HP a iných údajov

5.

Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov

6.

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane povinných príloh + Zmluva o partnerstve

7.

Príručka oprávnenosti výdavkov OP VaI, verzia 4.0

8.

Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euroatom) č. 1302/2008
o centrálnej databáze vylúčených subjektov

9.

Identifikácia oblastí podpory, kde budú EŠIF a ostatné nástroje podpory použité synergickým a
komplementárnym spôsobom (relevantné iba pre výzvy na predkladanie projektových
zámerov/výzvy/vyzvania s identifikovaným možným prienikom oblastí podpory v súlade s PD a OP)

10. Čl. 70 nariadenia EP a Rady EÚ č. 1303/2013

11. Kritériá pre výber projektov

12.

Efektívna spolupráca pri projektoch výskumu a vývoja – pravidlá štátnej pomoci pri budovaní a
využívaní výskumných infraštruktúr
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Ďalšie podporné dokumenty a informácie (zoznam odkazov):

13.

a)

Operačný program Výskum a inovácie s prílohami

b)

Príručka k procesom verejného obstarávania pre OP VaI programové obdobie 2014 – 2020

c)

Príručka pre prijímateľa NFP – OP VaI

d)

Systém monitorovania a hodnotenia OP VaI

e)

Manuál pre informovanie a komunikáciu OP VaI

f)

Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, programové obdobie
2014 – 2020

g)

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného
a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020

h)

Metodický pokyn CKO č. 15

i)

štruktúrovaný životopis vo formáte Europass

j)

Stratégia financovania EŠIF pre programové obdobie 2014 – 2020

14. Dlhodobé strategické programy výskumu a vývoja

15. Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky

16. Identifikácia a test podniku v ťažkostiach
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