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Zmena štatútu MV OP VaI 

Dodatok č. 3  
  

Upravuje určenie tajomníka výboru a reflektuje vznik Úradu 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu od 01. 06. 

2016 - navrhované zmeny sú: 

 

úprava článku 4 ods. 1 – zrušenie písm. f) 

úprava článku 5 ods. 1 – doplnenie textu na konci vety 

úprava článku 5 ods. 12 písm. f)  - nahrádzanie názvu sekcie 

úprava článku 6 ods. 1  - prvý riadok doplnenie textu 
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Plán hodnotení OP VaI 
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Plán hodnotení OP VaI 

Dôvodom navrhovaných úprav sú: 

 
• aktualizácia zoznamu plánovaných 

hodnotení OP VaI na programové obdobie 

2014 - 2020 

• doplnenia a zmeny v zmysle aktualizácie 

Systému riadenia EŠIF na programové 

obdobie 2014 – 2020; 

• ďalšie menšie úpravy a spresnenia v texte. 
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Hodnotiace a výberové 

kritériá pre projekty 

výskumu a vývoja OP VaI 
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Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty 

výskumu a vývoja OP VaI 

Návrh verzie 3.0 obsahuje nasledovné zmeny: 

 
• Doplnenie špecifických cieľov 1.1.3 a 2.1.1 pre ďalšie využitie súboru 

hodnotiacich kritérií uvedených v kapitole 4.2 a doplnenie 

projektov centier excelentnosti v rámci špecifického cieľa 2.2.1 pre 

ďalšie využitie súboru hodnotiacich kritérií uvedených v kapitole 4.3, 

• Úprava textácie úvodu a zmeny v hodnotiacich kritériách na 
základe akceptovaných pripomienok, napr. zmena viacerých 

vylučovacích kritérií na bodové, zníženie počtu úrovní hodnotenia 

pri niektorých kritériách na max. 3 úrovne (podrobnosti sú uvedené 

vo vyhodnotení pripomienok k tomuto dokumentu), 

• Ďalšie menšie úpravy a spresnenia v texte v rámci hodnotiacich 

aj výberových kritérií. 
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Financovanie operácií mimo 

programového územia v rámci 

operačného programu Výskum 

a inovácie, dodatok č. 2  
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Financovanie operácií mimo programovej úrovne  

v rámci OP VaI (článok 70) 

Stanovenie metodiky aplikácie čl. 70 a vyčíslenie pro rata 

1 Schválenie dokumentu 

Schválenie dodatku č. 1 dokumentu k „Financovanie operácií mimo 

programového územia v rámci OP VaI dňa 25.5.2016 (doplnenie 

predovšetkým o všeobecnú aplikáciu čl. 70 v rámci národných 

projektov MŠVVaŠ SR) 

2 Vyčíslenie pro rata 
Vyčíslenie pro rata a metodika aplikácie čl. 70 v zmysle schváleného 

dokumentu MV zo dňa 25.5.2016. Formálna komunikácia s EK od júla 

2016 

3 Požiadavka EK 
Odporúčania EK: 

Prepracovanie metodiky aplikácie čl. 70 (ods. (1) a (2)) na národné 

projekty CVTI na základe už schválenej aplikácie čl. 70 pre OP II 

4 Predloženie na EK 

Predloženie návrhu finálnej verzie dokumentu (všeobecná aplikácia čl. 

70 v rámci národných projektov MŠVVaŠ SR je nahradená konkrétnou 

aplikáciou v rámci jednotlivých národných projektov CVTI) upraveného 

na základe výsledkov rokovaní s EK a predloženie EK na schválenie dňa 

2.1.2017 

5 Stanovisko EK Zaslanie finálneho stanoviska EK dňa 30.1.2017 
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Kritériá pre výber 

dopytovo-orientovaných 

projektov OP VaI 
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Kritériá pre výber dopytovo-orientovaných 

projektov OP VaI v gescii MH SR  
Dôvody úpravy kritérií: 

• vhodnejšie zohľadnenie zásad výberu projektov definovaných v OP VaI 

• zvýšenie jednoznačnosti, transparentnosti a objektívnosti aplikácie 

kritérií tak, aby žiadatelia mohli vopred lepšie odhadnúť šance na 

schválenie projektu, a to prostredníctvom jasnejšieho zadefinovania 

predmetu a spôsobu hodnotenia, ako aj prostredníctvom 

zverejňovania konkrétnych parametrov, merateľných ukazovateľov, 

limitných hodnôt a iných skutočností, na základe ktorých budú kritériá 

aplikované, priamo vo výzve (a nie len v Príručke pre odborného 

hodnotiteľa) 

• zvýhodnenie projektov realizovaných v najmenej rozvinutých okresov v 

reflexii na úlohy vyplývajúce z Uznesenia vlády SR č. 476 z 26. augusta 

2015 
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Kritériá pre výber dopytovo-orientovaných 

projektov OP VaI v gescii MH SR  

Dôvody úpravy kritérií: 
• zohľadnenie princípu Value for Money, čím sa sleduje cieľ podporiť 

také projekty, ktorých prínos k príslušným špecifickým cieľom OP je vo 

vzťahu k vynaloženým finančným prostriedkom najväčší (výber 

najvhodnejších projektov z pohľadu napĺňania stratégie OP VaI) 

• zvýšenie dôrazu na posúdenie oprávnenosti výdavkov, osobitne na 

dodržanie princípov účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti výdavkov 

• zvýšenie dôrazu na posúdenie inovatívnosti projektov, a to aj vo 

vzťahu k projektom  realizovaným v rámci PO3 a PO4 

• jednoznačné definovanie spôsobu aplikácie relevantných kritérií 

v prípade využitia inštitútu partnerstva 
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Kritériá pre výber dopytovo-orientovaných 

projektov OP VaI v gescii MH SR  

Dôvody úpravy kritérií: 
 doplnenie uplatniteľnosti kritérií aj na výber dopytovo-orientovaných 

projektov v rámci Prioritnej osi 4 

 zjednodušenie aplikácie hodnotiacich kritérií zo strany hodnotiteľov 

(zníženie administratívnej a časovej náročnosti výkonu odborného 

hodnotenia projektov) 

 zohľadnenie zistení identifikovaných v rámci auditu pripravenosti OP 

VaI a skúseností s aplikáciou hodnotiacich kritérií v rámci vyhlásených 

výziev 
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Aplikácia čl. 70 (2) všeobecného 

nariadenia pre národné projekty 

OP VaI implementované v gescii 

MH SR 
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Uplatnenie čl. 70(2) VN pre NP 

implementované v gescii MH SR 

• výnimku z pravidiel územnej oprávnenosti projektov v zmysle čl. 70 ods. 

2 všeobecného nariadenia je potrebné uplatniť pre jeden národný 

projekt implementovaný v gescii MH SR – NP Podpora 

internacionalizácie MSP (schválený MV pre OP VaI na rokovaní 29. 9. 

2015) 

• táto potreba vyplýva z charakteru podporovaných aktivít v rámci 

projektu, keďže časť aktivít projektu vzťahujúcich sa na účasť MSP na 

podujatiach organizovaných žiadateľom (napr. prezentačné 

podujatia, pracovné stretnutia, workshopy, kontraktačné podujatia, 

obchodné misie) bude realizovaná mimo programového územia (v 

Bratislavskom kraji a v regiónoch EÚ) 

• bez uplatnenia predmetnej výnimky by nebolo možné zrealizovať 

definované aktivity projektu v rozsahu schválenom MV pre OP VaI a 

dosiahnuť jeho stanovené ciele a výsledky 
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Uplatnenie čl. 70(2) VN pre NP 

implementované v gescii MH SR 

• prospech z realizácie uvedených aktivít mimo oblasti programu bude mať 

výhradne programová oblasť (pôsobenie cieľovej skupiny NP výlučne v 

programovej oblasti zabezpečuje aplikáciu poznatkov získaných  

z projektových aktivít len v programovej oblasti) 

• za účelom zabezpečenia dodržania podmienok vzťahujúcich sa na uplatnenie 

predmetnej výnimky bude nastavený komplexný kontrolný mechanizmus 

zahŕňajúci: 

 

o kontrolu oprávnenosti cieľovej skupiny a s tým súvisiacu kontrolu podmienky, 

aby z realizácie projektu mala prospech výhradne oblasť programu; 

o kontrolu výšky výdavkov projektu, ktoré vzniknú vo vzťahu k aktivitám 

realizovaným mimo oblasti programu tak, aby nedošlo k prekročeniu max. 

limitu 15 % podpory poskytnutej z EFRR na úrovni príslušnej prioritnej osi 

o informovanie MV pre OP VaI o priebežnom stave čerpania výdavkov mimo 

programovej oblasti v zmysle čl. 70 ods. 2 (prostredníctvom výročných správ o 

vykonávaní programu) 
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Zámer národného projektu 

„Podpora rozvoja kreatívneho 

priemyslu na Slovensku“ 
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Možnosti rozvoja kreatívneho priemyslu na 

Slovensku – štúdia SIEA 

• Vymedzuje a klasifikuje kultúrne a kreatívne odvetvia; obsahuje analýzu 

podpornej politiky týchto odvetví a odporúčania pre ich rozvoj na 

Slovensku.  

• Štúdia poukazuje na absenciu systematizovanej podpory kreatívneho 

priemyslu, pričom predpoklady jeho rozvoja vytvára už strategický 

dokument RIS3 SK. V odporúčaniach zdôrazňuje, že je potrebné venovať 

špeciálnu pozornosť kreatívnym a kultúrnym odvetviam, medzi iným s 

dôrazom na : 

– potrebu dobudovať infraštruktúru (v gescii MK SR - IROP ) 

– potrebu implementovať mechanizmy umožňujúce medzisektorovú spoluprácu a 
mobilitu - zvýšenie miery využívania výstupov kreatívneho priemyslu (súčasť  
zámeru NP); 

– potrebu vytvárať predpoklady pre transformáciu lokálnych koncentrácií na 
integrované klastre (súčasť zámeru NP); 

– absenciu špecializovaných podporných programov zameraných na kreatívny 
priemysel (rieši oblasť poradenstva v zámere NP - poskytovanie špecializovaného 
poradenstva,  tvorba nových biznis modelov, ako aj poskytovanie kreatívnych 
voucherov);   
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Prepojenie OP IROP a OP VAI 

• Komplementarita operačných program IROP a OP VaI je definovaná 

na úrovni cieľových skupín, ale aj zamerania aktivít. 

• IROP sa zameriava na širšiu podporu kultúrneho a kreatívneho 

priemyslu, najmä z hľadiska stimulácie vzniku a rozvoja kreatívneho 

talentu a zručností a jeho cieľová skupina zahŕňa okrem 

podnikateľských subjektov aj fyzické osoby nepodnikateľov a 

slobodné povolania; 

• OP VaI sa zameriava špecificky na podporu tvorby nových 

obchodných modelov vo vymedzených odvetviach kreatívneho 

priemyslu.  

• Definícia cieľových skupín určuje zároveň deliacu líniu medzi OP VaI 

a IROP.  Cieľovou skupinou v rámci OP VaI sú podnikateľské subjekty 

(MSP) v odvetviach kreatívneho priemyslu, medzi ktoré patrí: reklama 

a marketing, architektúra, dizajn, módny dizajn a IKT. V prípade IROP 

je možné z odvetví kreatívneho priemyslu podporiť len slobodné 

povolania a subjekty, ktoré nespĺňajú definíciu podnikateľského 

subjektu (MSP) 
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Prepojenie OP IROP a OP VaI– riziká duplicity 

• Vďaka prebiehajúcej vzájomnej spolupráci prijímateľov 

jednotlivých národných projektov možno minimalizovať riziko 

duplicity aktivít a poskytovaných služieb v rámci 

komplementárne zameraných národných projektov. 

 

• Už počas prípravy zámeru projektu sa uskutočnilo niekoľko 

pracovných rokovaní na úrovni MK SR, MH SR a SIEA za 

účelom definovania synergií a deliacich línií medzi 

jednotlivými projektami s cieľom zabezpečiť maximálnu 

efektívnosť a komplexnosť poskytovaných služieb, 

prispôsobených špecifickým potrebám jednotlivých cieľových 

skupín 
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NP v rámci OP VAI 

• Prioritné osi  

– 3. Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP 

– 4. Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji 

• Investičná priorita 

– 3.3 Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít 

pre vývoj produktov a služieb 

– 4.1 Podpora kapacity MSP pre rast na regionálnych, 
celoštátnych a medzinárodných trhoch a zapojenia sa do 

procesov inovácií  

• Špecifický cieľ 

– 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja  

– 4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji 
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Aktivity a podaktivity národného projektu 

Aktivita 1 Podpora kreatívneho 
priemyslu v regiónoch 

Aktivita 2 Podpora kreatívneho 
priemyslu v BSK 

Podaktivita 1.1 :  
Podpora tvorby nových obchodných 
modelov a sieťovania podnikov 
kreatívneho priemyslu v regiónoch 

Podaktivita 2.1 : 
Podpora tvorby nových obchodných 
modelov a sieťovania podnikov 
kreatívneho priemyslu v BSK 

Podaktivita 1.2 : 
Stimulácia inovačného procesu v 
regiónoch s využitím výstupov 
kreatívneho priemyslu 

Podaktivita 2.2 : 
Stimulácia inovačného procesu v BSK s 
využitím výstupov kreatívneho priemyslu 
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          Štruktúra projektu  

                  

                                                            činnosti a ĽZ                                                                                                                 

                      cieľové skupiny 

2 
Stimulácia inovačného procesu s využitím výstupov kreatívneho priemyslu (2.2  - v 

BSK;  1.2 -  v regiónoch) 

Poskytovanie kreatívnych voucherov 

Integrovaná marketingová komunikácia 

4 konzultanti 

3 Podporné  činnosti 

Riadenie projektu 

Administratíva projektu 

Hlavný projektový manažér, 2 asistentky 

Tvorba nových obchodných modelov subjektov kreatívneho priemyslu a 

sieťovanie podnikov kreatívneho priemyslu  (2.1  -  v  BSK; 1.1  - v regiónoch) 

Poradenstvo pri tvorbe nových obchodných modelov, podpora sieťovania, 

analytické činnosti, integrovaná marketingová komunikácia 

2 konzultačné centrá (Bratislava, Košice), 6 konzultantov 

1 
Mikro  a SME v  

kreatívnom priemysle 

Mikro  a SME 

8 



VYSVETLENIE KĽÚČOVÝCH ČINNOSTÍ 
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Obchodný model 

Pri poradenstve v oblasti tvorby nových obchodných modelov sa  budeme zameriavať 

predovšetkým na ukotvenie jednotlivých prvkov tvorby hodnoty do rámca existujúceho 

potenciálu, firemnej kultúry a infraštruktúry, pozicioningu a vývoja a trendov v oblasti trhov 

a technológií. Jednotlivé aspekty modelu budú posudzované s cieľom dosiahnuť vyššiu mieru 

tvorby hodnoty či už inkrementálnou alebo dramatickou zmenou obchodného modelu. 

 

 

 

 

 

 

Konzultanti absolvujú dôsledný tréning v danej oblasti, aby mohli byť skutočne šíriteľmi 

inovácií v tejto oblasti, ktorá  je v slovenskej podnikateľskej realite len minimálne známa a 

využívaná. 
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PODPORA SIEŤOVANIA  

• SIEA má skúsenosti z podpory klastrov formou vouchrov, ako aj 

ich hodnotením podľa metodiky ESCA 
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Kreatívny VOUCHER   

• Analogicky k skúsenostiam, ktoré SIEA 

získala pri administrovaní inovačných 

voucherov v rokoch 2014 a 2015 sme 

navrhli systém kreatívnych vouchrov 

• Predpokladáme  vydanie 1 500  vouchrov, 

pričom 300 pre BSK a  1 200 pre regióny 

Slovenska 

• Na čo bude možné vouchre použiť?  

Využívanie služieb kreatívneho priemyslu v 

oblasti skvalitnenia marketingu a predaja 

produktov MSP, napríklad:  
• Tvorba novej web stránky s funkcionalitami typu e-shop, VR ap.; 

• Tvorba nástrojov digitálnej komunikácie so zákazníkmi; 

• Lojalitný program pre zákazníkov; 

• Moderné komunikačné nástroje pre účely internacionalizácie; 

• Aplikácia virtuálnej reality do e shopu; 

• Produktový dizajn 

 

SME má 
potrebu, podá si 
žiadosť na SIEA 

NP posúdi žiadosť a po splnení podmienok 
schémy ŠP de minimis pridelí voucher 

žiadateľovi 

Žiadateľ uplatní 
voucher u 
vybraného 

subjektu z oblasti 
kreatívneho 

priemyslu a ten po 
realizácii uplatní 
preplatenie na 

SIEA 
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| BRATISLAVA | 16. 2. 2017 | © SIEA 

HYBRIDNÁ KAVIAREŇ NORD (AKTIVITY V OBLASTI DIZAJNU A/ALEBO 
MARKETINGU) 

 Nord (Nórsko) je hybridná kaviareň, ktorá v sebe obsahuje celý rad funkcií, pekáreň, 

kaviareň, pražiareň kávy, reštauráciu, koktejlový bar a snack bar. 

 Zariadenie sa môže pochváliť dôrazom na poľnohospodárstvo a spracovateľský priemysel.  

 Grafika obsahuje obrázky potravín, ako je víno, syr, šampiňóny, príbory, rastliny a zvieratá, 

ako sú jelene, kravy, kraby a iné morské plody.  

 Branding pre Nord je zameraný na náročnejších milleniálov. 
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NORD 
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DAIMOND BICYCLE (IKT) 

 Americká značka, ktorá sa špecializuje na high-end bicykle všetkého druhu, nedávno začala 

budovať on-line nástroj v prospech svojich zákazníkov 

 V súčasnosti môže byť použitý na prispôsobenie ich revolučného modelu na triatlon 

„Andean“, avšak čoskoro bude možné aplikovať ho na ďalšie modely. 

 Vďaka tomu, spotrebitelia budú schopní rýchlo zmeniť konkrétne funkcie na modeli tak, 

aby vyhovoval ich potrebám.  

 S novým nástroj na prispôsobenie bude proces nákupu ešte jednoduchší, umožňuje 

jazdcovi zvoliť všetko od kolies až po  farbu rámu 

 Okrem zjednodušenia procesu nákupu, nástroj umožňuje spotrebiteľom, aby vopred zistili, 

ako bude ich produkt vyzerať a zároveň umožní výrobcovi/predajcovi v predstihu poznať a 

analyzovať potreby zákazníkov 



| BRATISLAVA | 16. 2. 2017 | © SIEA 
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GOGORO SCOOTERS (IKT, NOVÝ BIZNIS MODEL, MARKETING) 

 Najmä v európskych mestách, kde sú ulice spravidla užšie, sa skútre a kolobežky stávajú 

bežným spôsobom dopravy 

 Gogoro scooters (Taiwan) sa preto snaží expandovať do Berlína  a ďalších európskych miest 

s elektroskútrami („Tesla medzi skútrami“ podľa Financial Times) 

 Jeho biznis model nejde cestou otvárania predajní svojich skútrov. Skútre Gogoro budú k 

dispozícii prostredníctvom aplikácie na zdieľanie využívania skútrov  podobne ako je to v 

prípade car2go a Zipcar. 



| BRATISLAVA | 16. 2. 2017 | © SIEA 



MERATEĽNÉ UKAZOVATELE A ROZPOČET PROJEKTU 
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Merateľné ukazovatele projektu 

13. Prehľad merateľných ukazovateľov projektu 

Kód Názov Merná jednotka 

Celková 

cieľová 

hodnota 

Relevancia k HP 

Špecifický cieľ 3.3.1 

P0287 
Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových 

obchodných modelov kreatívneho priemyslu 
počet 1 160 

  

UR 

  

P0285 Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu podniky 1 701 UR 

P0283 Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty podniky 1 200 UR, RN 

P0442 Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov počet 2 552 RN 

P0589 Počet zrealizovaných informačných aktivít počet 9 RN 

P0865 Počet hodnotení, analýz a štúdií zrealizovaných v rámci projektu počet 7 UR 

Špecifický cieľ 4.1.1 

P0285 Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu podniky 1 151 UR 

P0283 Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty podniky 300 UR, RN 

P0302 Počet podporených nových podnikov podniky 150 UR, RN 

P0442 Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov počet 1 726 RN 

P0301 
Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených 

sociálnych skupín 
počet 150 UR, RN 

P0589 Počet zrealizovaných informačných aktivít počet 6 RN 

P0865 Počet hodnotení, analýz a štúdií zrealizovaných v rámci projektu počet 5 UR 
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Rozpočet projektu 

14. Rozpočet projektu 

 Zdroje EÚ Zdroje ŠR Vlastné zdroje Spolu 

Aktivita č. 1 7 946 427 1 402 311 0 
9 348 738 

 

Aktivita č. 2 1 882 620 1 882 620 0 3 765 240 

Spolu 9 829 047 3 284 931 0 13 113 978 
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Informácia o optimalizácii 

národných projektov v 

gescii MH SR 

9 



Informácia o optimalizácii národných 

projektov v gescii MH SR 

Úpravy boli vykonané v rámci nasledovných piatich NP: 

• NP Národné podnikateľské centrum II – BA kraj  

• NP Národné podnikateľské centrum v regiónoch  

• NP Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním „Think 

small first“  

• NP Podpora internacionalizácie MSP 

• NP Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky  

 

Predmetné NP, ktoré sú zamerané na komplexnú podporu 

podnikateľského prostredia v rámci SR, sú z pohľadu implementácie OP 

VaI kľúčové (bez ich realizácie by nebolo možné dosiahnuť ciele OP VaI 

vrátane stanovených cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov 

výkonnostného rámca OP VaI) 

9 



Informácia o optimalizácii národných 

projektov v gescii MH SR 

Úpravy vykonané s cieľom vytvorenia podmienok pre plynulú a efektívnu 

implementáciu predmetných NP zahŕňajú najmä: 

• zahrnutie tematicky identických aktivít (monitoring podnikateľského prostredia) 

v rámci NP Monitoring prostredníctvom presunu príslušnej aktivity z NP NPC II - 

BA kraj 

• zabezpečenie plošnej podpory cieľových skupín s pokrytím celého územia SR v 

rámci národných projektoch NP Monitoring a NP Zvýšenie inovačnej výkonnosti 

so zjednodušeným vykazovaním výdavkov NP z hľadiska územnej oprávnenosti 

na základe princípu pro rata 

• zosúladenie plánovanej realizácie časti aktivít NP Internacionalizácia mimo 

programového územia s podmienkami definovanými v čl. 70 ods. 2 VN 

• logické usporiadanie hlavných aktivít jednotlivých NP (bez dopadu na zmenu 

obsahového zamerania NP) tak, aby zodpovedali nastaveniu Systému riadenia 

EŠIF pre programové obdobie 2014 – 2020 (vrátane nastavenia ITMS2014+) 

• doplnenie aktivity súvisiacej s podporou zapájania sa MSP do programov EÚ do 

NP Internacionalizácia a NP NPC II - BA kraj  

9 



Informácia o aktuálnom 

stave implementácie OP VaI 

10 



V súčasnej dobe je 5 vyhlásených výziev vo fáze posudzovania žiadosti  

Prehľad implementácie OP VaI 

Výzva 
 Alokácia v 

EUR 

 Dátum 
vyhlásenia 

výzvy 

Počet 
žiadostí o 

NFP 

Celková výška 
žiadaného NFP 

Priemerná výška 
žiadaného NFP 

Podiel 
alokácie a 

žiadostí o NFP 

OPVaI-VA/NP/2016/1.1.1-01 40,0 M** 12.9.2016 N/A  N/A   N/A  N/A 

OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02 17,7 M** 12.10.2016 4 16,55 M***** 4,14 M***** ≈ 100 % 

OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02 5,9 M** 12.10.2016 2 2,93 M***** 1,47 M***** > 100 % 

OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 – 1. kolo 
256,0 M** 31.5.2016 

280 1 225,71 M***** 4,38 M***** 
19 % 

OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 – 2. kolo 31 98,65 M***** 3,19 M***** 

OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03 – 1. kolo 
288,0 M** 31.5.2016 

59 1 347,67 M***** 22,85 M***** 
19 % 

OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03 – 2. kolo 9 148,61 M***** 16,55 M***** 

* odhad 

Skutočný stav realizácie projektov: EUR 0,00 

Skutočné výdavky projektov: EUR 0,00 



Horizontálna podpora IKT a infraštruktúra pre VaV inštitúcie 

Národný projekt 

(OPVaI-VA/NP/2016/1.1.1-01) 

 

• Alokácia 40 mil. EUR  

• Pokračovanie národného projektu “Infraštruktúra pre VaV – Dátové centrum VaV“ z programového 
obdobia 2007 – 2013 

 

 Cieľ projektu: Podpora rastu VaV prostredníctvom horizontálnej podpory transferu technológií a IKT  

 Príjemca podpory: Centrum vedecko-technických informácií SR 

 Oblasť podpory: Menej rozvinuté regióny 

 Termín pre podanie prihlášky: 28. Február 2017 

  

 Odhadované zazmluvnenie: Q2-2017   Odhadovaný vznik výdavkov: Q2/Q3-2017 

2. Stav implementácie 



Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných 
centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny – menej rozvinuté regióny 

(OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02) 

• Dopytovo orientované projekty s celkovou alokáciou 17 700 000  Eur EFRR 

Oprávnení prijímatelia: Žilinská univerzita, Technická univerzita Košice a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach z programového 
2007 – 2013 

Ciele: Zlepšenie výskumných aktivít prostredníctvom lepšej koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií 
nevykonávajúce hospodársku činnosť. 

 Predpokladaný termín zmluvného viazania: Q1 2017    Predpokladaný termín čerpania: Q2 2017 

 

 

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných 
centier (II. fáza) pre rozvinutejší región 

(OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02) 

• Dopytovo orientované projekty s celkovou alokáciou 5 900 000 Eur EFRR 

Oprávnení prijímatelia: Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave z programového obdobia 2007 
– 2013 

Objective: Zlepšenie výskumných aktivít v Bratislavskom vyššom územnom celku prostredníctvom revitalizácie a podpory výskumu, 
vzdelávania, inovácií  a kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave.  

Predpokladaný termín zmluvného viazania: Q1 2017    Predpokladaný termín čerpania: Q2 2017 

2. Stav implementácie 



Podpora priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK 

(OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02) 

 

• použitá schéma pomoci 

• Dopytovo orientované projekty s celkovou alokáciou 256 000 000 Eur of EFRR 

Finančné limity na projekt: od 1 mil. do 7 mil. Eur 

Cieľové územie: menej rozvinuté regióny  

Oprávnení prijímatelia: Organizácie VaV (štátny VaV sektor, sektor vysokých škôl, neziskový VaV sektor, 
podnikateľský VaV sektor 

Cieľ: Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce medzi výskumnými inštitúciami a 
podnikateľským sektorom. 

Aktuálny stav:  1. kolo –  administratívna kontrola 

     2. kolo –  výzvy na doplnenie žiadostí o NFP 

 

  predpokladná kontrahovanie: Q1/Q2 2017 

  predpokladané začiatok čerpania: Q2/Q3 2017 

2. Stav implementácie 



Podpora dlhodobých strategických programov z pohľadu dostupných vedeckých a výskumných  

kapacít SR 

(OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03) 
 

• aplikovaná schéma štátnej pomoci 

• Otvorená výzvy na dopytovo-orientované proejtky s celkovou alokáciou EUR 288 000 000 z EFRR 

Finančné limity pre projekty: 10 mil. to 40 mil. 

Oprávnené územie: menej rozvinutý región 

Oprávnený prijímatelia: Organizácie VaV (štátny VaV sektor, sektor vysokých škôl, neziskový VaV sektor, 
podnikateľský VaV sektor 

Cieľ: Zvýšenie súkromných investícií do VaV  prostredníctvom spolupráce medzi výskumnými inštitúciami 
a podnikateľským sektorom  

Aktuálny stav:  1. kolo –  administratívna kontrola 

     2. kolo –  výzvy na doplnenie žiadostí o NFP 

 predpokladná kontrahovanie:  Q2 2017 

 predpokladané začiatok čerpania: Q3 2017 

2. Stav implementácie 



Prehľad plánovaných otvorených výziev v roku 2017 
 

Q2 

Q3 
Q4 

ROZVINUTEJŠÍ REGIÓN 

Q1 

Strategické priemyselné 
výskumno-vývojové centrá 

(alokácia 15 mil. EUR z EFRR) 

Synergické a 
komplementárne projekty 

(alokácia 10 mil. EUR z EFRR) 

Podpora 
shortlistovaných 
projektov v rámci  

Horizont 2020 
(alokácia 4 mil. EUR z 

EFRR) 

Excelentný výskum v 
oblastiach špecializácie 
RIS3 SK (alokácia 21,8 

mil. EUR z EFRR) 

Nadnárodné centrá 
excelentnosti II. fáza  

(alokácia 12,25 mil. EUR z 
EFRR) 

Teamingové projekty 
Horizont 2020 

(alokácia 15 mil. EUR z 
EFRR) 

Excelentný výskum v 
oblastiach špecializácie 

RIS3 SK (alokácia 55 
mil. EUR z EFRR) 

Teamingové projekty 
Horizont 2020 (alokácia 

18 mil. EUR z EFRR) 

MENEJ ROZVINUTÝ REGIÓN 



Prehľad plánovaných vyzvaní na národné projekty 2017 

NISPEZ IV - Informačný systém výskumu a vývoja/prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií 

 

- vytvorenie systémového národného informačného systému pre podporu VVaI v SR  

- zvýšenie výkonnosti a excelentnosti vo VaV v SR s cieľom podpory udržateľného hospodárskeho rastu na základe 
vedomostí 

 

PopVaT – Podpora národného systému pre popularizáciu VaV  

- vytvorenie vedeckých centier vo vybraných slovenských mestách 

- podpora národnej popularizačnej siete – organizovanie popularizačných aktivít vo všetkých regiónoch SR 
- Mediálne kampane a PR pre vedu a techniku 

 

NITT SK II – Mobilizácia transferu poznatkov a technológií do praxe z výskumných inštitúcií do praxe 

- zabezpečenie systémovej a koordinovanej podpory pre verejné VaV  inštitúcie v oblasti transferu technológií 

- propagácia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva  

 
 
SK4ERA – Horizontálna podpora účasti SR v ERA 

- vytvorenie funkčného systému profesionálnej podpory účasti slovenských verejných inštitúcií a podnikov v Európskom 
výskumnom priestore, medzinárodných programoch VVaI, Horizontu 2020 atď.  



Informácia o implementácii OP VaI v 

gescii MH SR 
Stav ŽoNFP v rámci OP VaI v gescii MH SR k 31.1.2017 

PO 
Alokácia  

€ 

Celkovo predložené ŽoNFP 
ŽoNFP v procese konania o 

žiadosti 
Schválené ŽoNFP 

ŽoNFP stiahnuté 
žiadateľom 

Počet 
projektov 

€ 
Počet 

projektov 
€ 

Počet 
projektov 

€ 
Počet 

projektov 
€ 

PO 1 794 499 032 463 361 169 852 428 320 915 243 0 0 35 40 254 610 

PO 2 40 189 069 0 0 0 0 0 0 0 0 

PO 3 376 415 000 9 63 767 564 6 867 564 3 62 900 000 0 0 

PO 4 24 632 009 2 5 200 000 0 0 2 5 200 000 0 0 

PO 5 35 000 000 4 18 421 221 0 0 3 12 496 497 1 5 924 725 

Total 1 270 735 110 478 448 558 638 434 321 782 807 8 80 596 497 36 46 179 334 



Informácia o implementácii OP VaI v 

gescii MH SR 
Stav realizácie OP VaI v gescii MH SR k 31.1.2017 

Prioritná os 

Alokácia (v 
gescii MH SR)  

€ 

Vyhlásené výzvy/vyzvania Kontrahovanie Čerpanie na úrovni CO 

€ 
% podiel na 

alokácii 
€ 

% podiel na 
alokácii 

€ 

% podiel 
na 

alokácii 

PO 1 794 499 032 202 940 180 25,54% 0 0,00% 0 0,00% 

PO 2 40 189 069 2 064 600 5,14% 0 0,00% 0 0,00% 

PO 3 376 415 000 177 326 231 47,11% 62 900 000 16,71% 15 725 000 4,18% 

PO 4 24 632 009 18 769 377 76,20% 5 200 000 21,11% 1 300 000 5,28% 

PO 5 35 000 000 14 316 780 40,91% 11 187 766 31,97% 2 173 304 6,21% 

SPOLU 1 270 735 110 415 417 168 32,69% 79 287 766 6,24% 19 198 304 1,51% 



Informácia o implementácii OP VaI v 

gescii MH SR 

Prioritná os 

Alokácia (v gescii 
MH SR) 

€ 

Kontrahovanie 

stav k 31.1.2017 zámer k 30.6.2017 

€ 
% podiel na 

alokácii 
€ 

% podiel na 
alokácii 

PO 1 794 499 032 0 0,00% 197 391 184 24,84% 

PO 2 40 189 069 0 0,00% 2 149 700 5,35% 

PO 3 376 415 000 62 900 000 16,71% 115 272 658 30,62% 

PO 4 24 632 009 5 200 000 21,11% 20 651 997 83,84% 

PO 5 35 000 000 11 187 766 31,97% 12 496 497 35,70% 

SPOLU 1 270 735 110 79 287 766 6,24% 347 962 036 27,38% 



Stav plnenia ex ante kondicionalít 

vo vzťahu k OP VaI 
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Informácia  

o plnení tematických EAK 

TC 1: posilnenie výskumu, technologického  rozvoja a inovácií 

TC 3: zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov (MSP) 
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EAK 1.1 

• Nesplnené kritériá: 

 - Zavedená je vnútroštátna alebo regionálna stratégia         

inteligentnej špecializácie, ktorá: 

  - obsahuje monitorovací mechanizmus, 

 - Bol prijatý rámec opisujúci dostupné rozpočtové zdroje         

na výskum a inovácie 

• Opatrenie pre splnenie kritérií: 

 Akčný plán implementácie RIS3 na roky 2014 – 2016 

 Strategický dokument pre splnenie ex ante kondicionality 1.1  
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REALIZOVANÉ AKTIVITY PRE SPLNENIE EAK1.1 

Schválenie Strategického 
dokumentu 
21.7.2016 

proces posudzovania 

Predloženie Strategického 
dokumentu na EK 
17.8.2016 

Posudok EK 
7.11.2016 

proces revízie 

1 

2 

3 

4 

Júl August September November December 

Strategický dokument pre splnenie ex ante kondicionality 1.1 

1 Schválenie dokumentu 
vytvorenie PS pre splnenie ex ante kondicionalít (jún 2016)  

a diskusia (jún – júl 2016) 

2 Predloženie na EK neformálna konzultácia 

3 Posudok EK 

Odporúčania: 

• monitorovací mechanizmus (zosúladenie reportovania s  

         programami, doplnenie údajov do systému hodnotenia) 

• prepojenia medzi oblasťami špecializácie (na základe VaV  

         kapacít, príležitostí trhu a potrieb priemyslu) 

Schvaľovanie na 
národnej úrovni 
8.-15.12.2016 
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PROCES PLNENIA EAK 1.1: súčasný stav 

Strategický dokument pre splnenie ex 

ante kondicionality 1.1 

 

Dokument popisuje a rozpracováva 

postupy a procesy pre splnenie kritérií vo 

vzťahu k EAK1.1 ako i záväzkov voči OP 

Výskum a inovácie: 

  

Finančný rámec sa snaží docieliť 

vyváženejší prístup k investovaniu do VVaI 

využitím synergických schém podpory pre 

viaczdrojové financovanie (EŠIF, národné 

zdroje a štátny rozpočet).  

  

Systém monitorovania a hodnotenia 

prepája dve úrovne pôsobenia, 

strategickú (RIS3) a programovú 

(programy). 

  

Prínosom dokumentu sú špecializačné 

priority SR naznačujúce väzby medzi 

jednotlivými oblasťami špecializácie – 

prepojenie výskumných tém na rozvojové 

tendencie pre oblasti hospodárskej 

špecializácie a perspektívne oblasti 

špecializácie. 

Realizované 

aktivity 

4. 

            

           8.12.2016 – PS pre splnenie ex ante kondicionalít 

          

         15.12.2016 – Rada vlády SR pre vedu, techniku  

                               a inovácie 

Plánované 

aktivity 

5. 

 

Predloženie  Strategického dokumentu EK na posúdenie 

(27.12.2016) 

 

             16.2.2017 – kvartálne stretnutie s EK 

                                (posudok EK) 

Posudzovanie splnenia kritérií  

na európskej úrovni 

Schvaľovanie revidovaného dokumentu 

na národnej úrovni 

splnené na národnej úrovni 

práce pokračujú 
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EAK 1.2 

• Nesplnené kritérium: 

 - Bol prijatý orientačný viacročný plán na zostavenie rozpočtu 

a zoradenie investícií súvisiacich s prioritami Únie a v prípade 

potreby  s Európskym strategickým fórom o výskumných 

infraštruktúrach (ESFRI) podľa priority 

• Opatrenie pre splnenie kritéria: 

 Akčný plán implementácie RIS3 na roky 2014 – 2016  Národný plán využitia a rozvoja výskumnej infraštruktúry 

(SK Roadmap 2016) 
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REALIZOVANÉ AKTIVITY PRE SPLNENIE EAK1.2 

1 4 

2 

3 
Posudok EK 
7.12.2016 

Dotazníkový prieskum 
3.5. – začiatok júna 2016 

príprava dokumentu 

zber a vyhodnotenie návrhov (1. fáza) 

Predloženie relevantnej 
časti na EK 

19.10.2016 

Schvaľovanie na 
národnej úrovni 
9.11.-15.12.2016 

  vyhodnotenie unikátnej infraštruktúry (2. fáza)  

Národný plán využitia a rozvoja výskumnej infraštruktúry 

1 Dotazníkový prieskum 
zber údajov slúžiacich na identifikovanie strategickej, 

centrálnej a unikátnej výskumnej infraštruktúry 

2 
Predloženie 
na EK 

neformálna konzultácia  k Indikatívnemu plánu financovania 

výskumnej infraštruktúry v SR v rokoch 2016 – 2023 

4 Posudok EK 
Odporúčanie: 

• predloženie dokumentu ako celku pre posúdenie mapovania  

  existujúcej výskumnej infraštruktúry 

   Máj Október November December 
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Národný plán využitia a rozvoja 

výskumnej infraštruktúry (SK Roadmap 

2016) 

 

Celkovo sa dokument skladá z troch 

kľúčových častí: katalógu, medzinárodnej 

integrácie (ESFRI) a viacročného plánu 

financovania výskumnej infraštruktúry. 

 

Katalóg je výberom  strategickej a 

centrálnej výskumnej infraštruktúry, ktorá 

zaujala vďaka asociácii s potrebami v 

prioritných oblastiach významné 

postavenie v ekosystéme výskumných 

infraštruktúr na Slovensku.  

 

Indikatívny finančný plán poskytuje obraz 

o dostupných finančných zdrojoch na roky 

2016-2023 pre rozvoj výskumnej 

infraštruktúry, no neopomína ani záväzky 

SR voči rôznym iniciatívam (ESFRI). 

Hoci SR nemá kapacity, aby bola 

nositeľom projektu medzinárodného 

rozsahu, priorizácia investícií zohľadňuje 

národné záujmy vyhradením zdrojov na 

členské a akcionárske poplatky. 

Realizované 

aktivity 

4. 

            

          9.11.2016 – Rada predsedov a podpredsedov 

                              (PS pre oblasti špecializácie) 

          8.12.2016 – PS pre splnenie ex ante kondicionalít 

          

         15.12.2016 – Rada vlády SR pre vedu, techniku  

                               a inovácie 

Plánované 

aktivity 

5. 

 

Predloženie Národného plánu EK na posúdenie 

(27.12.2016) 

 

             16.2.2017 – kvartálne stretnutie s EK 

                                (posudok EK) 

Posudzovanie splnenia kritéria  

na európskej úrovni 

Schvaľovanie dokumentu na národnej 

úrovni 

splnené na národnej úrovni 

práce pokračujú 

PROCES PLNENIA EAK 1.2: súčasný stav 
11 



EAK 3.1 

• EAK č. 3.1 bola splnená.  

• MH SR ako SO pre OP VaI predložilo EK Správu o splnení kritéria č. 3 

„Mechanizmus zavedený na monitorovanie realizácie opatrení SBA  

a na posudzovanie vplyvu na MSP“ a celej EAK č. 3.1dňa 23.11. 2016 

• EK súhlasila so spôsobom splnenia opatrení prijatých pre splnenie EAK 

a svoje súhlasné stanovisko zaslala listom zo dňa 18.1.2017. 

Opatrenia prijaté pre splnenie kritéria č. 3: 

• Zákon o podpore MSP 

• Metodika pre aplikovanie MSP testu 
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1 

B 

Zákon o podpore MSP 

Zákon o podpore MSP Metodika pre aplikovanie MSP testu 

A 
Schválenie návrhu zákona 
Národnou radou SR 11.10.2016 

1 
Posudok EK – súhlas EK s vyhodnotením  
splnenia prijatého opatrenia 

B 
Predloženie dokumentácie EK na 
posúdenie – 23.11.2016 

2 
Schválenie plnenia EAK – 18.1.2017 zo 
strany EK 

C 
Schválenie plnenia EAK – 18.1.2017 
zo strany EK 

  Máj   Jún  Október November 2017 Január 

REALIZOVANÉ AKTIVITY PRE SPLNENIE EAK 3.1 

Metodika  
pre aplikovanie MSP testu 

Posudok EK 
29.6.2016 

2 

Schválenie zákona  
- národná úroveň 

doplnenia Konečné 
schválenie 
plnenia 

EAK 
 

A 

proces posudzovania 

C Zaslanie dokumentácie 
EK 

Konečné 
schválenie 
plnenia 

EAK 
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PROCES PLNENIA EAK 3.1: súčasný stav 

Metodika pre aplikovanie MSP testu 

 

Predstavuje proces komplexného 

posudzovania vplyvu pripravovaných 

i existujúcich právnych predpisov na MSP, 

ktorý definuje zákon o podpore MSP a 

Stratégia rozvoja MSP. 

Realizované 

aktivity 

  1.10.2015 – Jednotná metodika na posudzovanie  

                      vybraných vplyvov (účinnosť) 

 

  29.6.2016 – súhlasné stanovisko s vyhodnotením 

splnenia prijatého opatrenia 

 

 splnené na európskej úrovni 

Zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého 

a stredného podnikania 

 

Cieľom zákona je vytvoriť systémový 

rámec podpory MSP. Jedným z účelov 

zákona je zavedenie mechanizmu na 

monitorovanie realizácie opatrení 

Iniciatívy „Small Business Act“ pre Európu 

a na posudzovanie vplyvu na malé 

a stredné podniky. Týmto zákonom sa  

upraví test vplyvu regulácií na MSP (MSP 

test) a tiež pravidelné monitorovanie 

realizácie opatrení SBA. 

Realizované 

aktivity 

11.10.2016 – schválenie na národnej úrovni Národnou 

radou SR 

 7.11.2016 – zverejnenie zákona v Zbierke zákonov SR 

 23.11.2016 – predloženie dokumentácie EK 

 

18.1.2017 – konečné posúdenie plnenia EAK po   

                    splnení všetkých opatrení 

 

splnené na európskej úrovni 



RÔZNE 
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Zhrnutie zasadnutia a závery 
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Ďakujem za 

pozornosť 


