
                                                               

    

 

ODPOVEDE NA ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ) 

k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na 

podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja               

(kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05) 

 

1. Musí byť v rámci inovačnej časti projektu výroba spustená už počas realizácie projektu ? 

V zmysle podmienky oprávnenosti aktivít projektu je dosiahnutie základného cieľa inovačnej časti 

projektu nutné zabezpečiť prevádzkou jeho predmetu, t.j. prijímateľ je povinný zabezpečiť  prevádzku 

predmetu inovačnej časti projektu, čoho výsledkom bude produkcia nového/inovovaného produktu, 

prípadne aplikácia inovovaného procesu do produkčnej praxe. V rámci realizácie projektu teda musí 

dôjsť k prevádzkovaniu predmetu inovačnej časti projektu (napríklad zakúpených technológií, resp. 

prototypu vyvinutého v rámci výskumno-vývojovej časti projektu alebo existujúceho 

zariadenia/zariadení  prijímateľa). V zmysle ustanovení vzoru Zmluvy o poskytnutí NFP je cieľom 

projektu naplnenie merateľných ukazovateľov projektu (a to podľa času plnenia merateľného 

ukazovateľa projektu buď k dátumu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu alebo po ukončení 

realizácie hlavných aktivít projektu a ich následné udržanie počas obdobia udržateľnosti projektu v 

súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP) 

a zabezpečenie prevádzkyschopnosti predmetu projektu k dátumu ukončenia realizácie hlavných 

aktivít projektu. Zároveň v zmysle ustanovení vzoru Zmluvy o poskytnutí NFP predstavuje ukončenie 

realizácie hlavných aktivít projektu ukončenie tzv. fyzickej realizácie projektu. Realizácia hlavných 

aktivít projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy prijímateľ kumulatívne splní nižšie 

uvedené podmienky: a) fyzicky sa zrealizovali hlavné aktivity projektu, b) predmet projektu bol riadne 

dodaný prijímateľovi, prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, je prevádzkyschopný, 

resp. sa sfunkčnil a/alebo aplikoval tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP. 

2. Akú mernú jednotku treba použiť pri uvádzaní personálnych výdavkov ? Je potrebné uvádzať 

jednotlivé pracovné pozície kumulatívne v jednom riadku alebo samostatne ? 

Žiadateľ je povinný predložiť Prílohu č. 12 Žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu na záväznom 

formulári, ktorý je zverejnený v rámci dokumentácie výzvy. Pri  jeho vypĺňaní je žiadateľ povinný 

postupovať v zmysle inštrukcií k vyplneniu podrobného rozpočtu projektu, ktoré sú uvedené v rámci 

záväzného formulára podrobného rozpočtu projektu. V zmysle uvedených inštrukcií žiadateľ/partner 

vypĺňa výlučne biele bunky, pričom šedé bunky žiadateľ/partner nevypĺňa (obsahujú preddefinovaný 

text, čísla, vzorce alebo sú nerelevantné - N/A). To znamená, že v prípade osobných výdavkov 

žiadateľ/partner nevypĺňa bunku s názvom „merná jednotka“, pretože v tejto bunke je 

preddefinovaný text „projekt“. Čo sa týka osobných výdavkov na odborné činnosti v rámci hlavných 

aktivít projektu "Priemyselný výskum" a "Experimentálny vývoj" (iba v rámci uvedených hlavných 

aktivít projektu sú oprávnené osobné výdavky), v zmysle inštrukcií k vyplneniu podrobného rozpočtu  



                                                               

    

sú v podrobnom rozpočte projektu ako aj v Prílohe č. 8 výzvy - Podmienky oprávnenosti výdavkov 

preddefinované pracovné pozície: "Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti", 

"Výskumný/vývojový pracovník", "Technický pracovník". V bunke s názvom "Jednotková cena" je 

potrebné uviesť celkovú výšku oprávnených osobných výdavkov pre príslušnú preddefinovanú 

pracovnú pozíciu. Výpočet výšky osobných výdavkov individuálne pre každého pracovníka 

vykonávajúceho predmetnú pracovnú pozíciu (t. j. počet pracovníkov x počet odpracovaných 

hodín/mesiacov x hodinová odmena vrátane odvodov/celková cena práce za mesiac) je potrebné 

uviesť v Prílohe č. 1 ŽoNFP - Doplňujúce údaje, ktorú žiadateľ predkladá na záväznom formulári, ktorý 

je zverejnený v rámci dokumentácie výzvy. Súčet výšky osobných výdavkov za jednotlivých 

pracovníkov príslušnej pracovnej pozície tvorí jednotkovú cenu osobných výdavkov príslušnej 

pracovnej pozície. Príklad výpočtu výšky osobných výdavkov na príslušnú pracovnú pozíciu je 

uvedený v záväznom formulári Prílohy č. 1 ŽoNFP - Doplňujúce údaje. 

3. V prípade, že je hlavná aktivita "realizácia inovačných opatrení" realizovaná bez oprávnených 

výdavkov, je potrebné uviesť to v rozpočte ako nulovú položku, alebo postačuje v žiadosti o 

NFP uviesť, že ide o realizáciu na existujúcich/prenajatých zariadeniach ? 

Pokiaľ je žiadateľom veľký podnik, je v prípade registrácie duševného vlastníctva/patentu 

(neoprávnený výdavok) potrebné uviesť túto položku aj do rozpočtu ako neoprávnený 

výdavok, resp. nulový náklad, alebo to stačí spomenúť v žiadosti o NFP ? 

Rozpočet projektu má stanovený záväzný formulár, ktorý obsahuje aj hlavné aktivity „ochrana práv 

duševného vlastníctva“ a  „realizácia inovačných opatrení“ s preddefinovanými nulovými hodnotami. 

V prípade, že k danej aktivite neprislúchajú žiadne výdavky, resp. realizácia danej  hlavnej aktivity nie 

je pre žiadateľa/partnera relevantná ostane táto časť nevyplnená s nulovými hodnotami. V prípade 

veľkého podniku, u ktorého bude výsledkom, resp. výstupom/dôsledkom realizácie  výskumno- 

vývojovej časti projektu registrácia práv duševného vlastníctva, je potrebné danú skutočnosť popísať 

v časti 7. Formulára ŽoNFP. 

4. Je možné objednať si celý výskum u tretej strany (ako zmluvný výskum, nie u partnera) a byť 

v takom prípade vlastníkom výstupu  a patentovať si výsledok výskumu ?  

V prípade realizácie výskumno-vývojovej časti projektu prostredníctvom  zmluvného výskumu ide o 

poskytnutie služby dodávateľom pre odberateľa. V tomto prípade to znamená, že dodávateľ  - riešiteľ 

výskumno-vývojovej úlohy - zrealizuje pre vás výskum, resp. vývoj v plnom rozsahu, pričom Vaše 

vzájomné vzťahy vrátane vlastníckych (t.j. vlastníctvo predmetu zmluvy) je potrebné zmluvne upraviť. 

Udelenie patentu sa riadi zákonom č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných 

osvedčeniach (tzv. patentový zákon). Získanie/registráciu patentu je možné zaradiť pod hlavnú 

aktivitu „Ochrana práv duševného vlastníctva“, pričom vo výzve v podmienke poskytnutia príspevku 

č. 14 Podmienka oprávnenosti aktivít projektu sú uvedené podmienky, ktoré je potrebné splniť, aby 

táto aktivita mohla byť považovaná za oprávnenú. 



                                                               

    

5. Je žiadateľ povinný realizovať výskumno-vývojovú a inovačnú časť projektu súčasne, alebo si 

môže projekt rozdeliť tak, že žiadateľ bude realizovať len výskumno-vývojovú časť a partner 

bude realizovať len inovačnú časť projektu? 

Je stanovený pomer objemu výdavkov medzi výskumno-vývojovou a inovačnou časťou 

projektu ? 

 

Oprávnenosť aktivít projektu je upravená v podmienke poskytnutia príspevku č. 14. Nato, aby ŽoNFP 

mohla byť považovaná za oprávnenú, je nevyhnutné, aby projekt pozostával z nasledovných dvoch 

častí: výskumno-vývojovej (min. jedna z hlavných aktivít „priemyselný výskum“ a/alebo 

„experimentálny vývoj“) a z inovačnej časti (hlavná aktivita „realizácia inovačných opatrení“), pričom 

v podmienke oprávnenosti aktivít projektu je okrem iného uvedené, že výskumno-vývojová časť musí 

skončiť skôr ako inovačná časť. Platí, že realizáciou inovačnej časti projektu musí dôjsť k zabezpečeniu 

praktického uplatnenia, t. j. následného zhodnotenia a zavedenia do produkčného procesu  aspoň 

jedného z nasledovných typov inovácie (minimálne  nízkeho stupňa v triedení podľa inovačnej 

stupnice pre výzvu s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 ): a) inovácia produktu, b) inovácia 

procesu, c) organizačná inovácia, pričom však prevádzkovanie predmetu projektu je možné 

zabezpečiť aj bez vzniku oprávnených výdavkov. V prípade uplatnenia partnerstva na projekte platí, 

že žiadateľ ani partner sa nemusia podieľať na všetkých aktivitách projektu (t. j. niektoré aktivity 

môžu vykonávať spoločne a niektoré samostatne), pričom však platí, že žiadateľ musí vždy znášať 

najväčší podiel z celkových oprávnených výdavkov projektu. 

V predmetnej výzve nie je stanovený žiadny percentuálny pomer týkajúci sa podielu výdavkov medzi 

výskumno-vývojovou a inovačnou časťou projektu. 

6. V prípade, ak žiadateľ/partner smeruje v rámci výskumno-vývojovej časti k predpokladanému 

výsledku, ale v  procese výskumu a vývoja nedosiahne predpokladané výsledky, aký je postup 

ohľadom oprávnených výdavkov ? 

V prípade, že na výskumno-vývojovú časť nebude nadväzovať aktivita „realizácia inovačných 

opatrení", projekt bude považovaný za nezrealizovaný v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a 

uplatní sa sankčný mechanizmus. Z uvedeného vyplýva, že žiadateľom v ŽoNFP deklarovaný výsledok, 

resp. výstup výskumno-vývojovej časti projektu musí byť realizáciou tejto časti dosiahnutý, resp. musí 

byť dosiahnutý do takej miery, aby bol prijímateľ schopný v plnej miere realizovať aktivitu „realizácia 

inovačných opatrení“. Uvedenú skutočnosť musí potvrdiť nezávislá autorita v príslušnej oblasti, resp. 

relevantná výskumno-vývojová inštitúcia1.  

7. V prípade nákupu Trieda 02 – Dlhodobý hmotný majetok pre aktivity „priemyselný výskum“ 

a/alebo „experimentálny vývoj" je oprávneným výdavkom iba odpis za čas trvania prác na 

aktivite? V prípade aktivity „realizácia inovačných opatrení“ je oprávneným výdavkom celá 

obstarávacia cena (Trieda 02 – Dlhodobý hmotný majetok ? 

                                                           
1 Viď príručka pre žiadateľa (str. 34- 35), kde je uvedené, kto sa považuje za významnú autoritu a čo sa rozumie pod relevantnou vedecko-

výskumnou inštitúciou.  



                                                               

    

V zmysle podmienok oprávnenosti výdavkov, ktoré sú definované v rámci Prílohy č. 8 výzvy – 
Podmienky oprávnenosti výdavkov je v prípade hlavnej aktivity projektu „realizácia inovačných 
opatrení“ v rámci skupiny oprávnených výdavkov 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 
vecí (trieda 02 – Dlhodobý hmotný majetok) oprávnená celá obstarávacia cena (samozrejme za 
splnenia všetkých podmienok oprávnenosti výdavkov definovaných v Prílohe č. 8 výzvy - Podmienky 
oprávnenosti výdavkov).  V prípade hlavných aktivít „priemyselný výskum“ a/alebo „experimentálny 
vývoj“ sú v súvislosti s dlhodobým hmotným majetkom oprávneným výdavkom iba jeho odpisy 
pripadajúce na dobu realizácie hlavných aktivít „priemyselný výskum“ a/alebo „experimentálny 
vývoj“. Pokiaľ sa daný majetok využíva na realizáciu hlavných aktivít „priemyselný výskum“ a/alebo 
„experimentálny vývoj“ len z časti alebo v obmedzenom časovom rozsahu, odpisy sa zahrnú 
do oprávnených výdavkov len v danej časti a v rozsahu skutočného používania majetku.  

8. Je možné realizovať výskumnú časť projektu v prenajatých priestoroch? Je potom tento 

prenájom oprávneným výdavkom? 

Podmienka poskytnutia príspevku č. 23 – mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy sa týka 

nehnuteľného majetku (stavieb a pozemkov), v rámci ktorého sa bude realizovať inovačná časť 

projektu, a to počas celej doby realizácie príslušnej hlavnej aktivity  projektu a celého obdobia 

udržateľnosti projektu, t. j. minimálne 5 rokov v prípade zapojenia veľkého podniku do projektu, či už 

na úrovni žiadateľa alebo partnera (3 roky, ak je žiadateľom/partnerom výlučne MSP) po finančnom 

ukončení projektu musia byť vo vlastníctve žiadateľa/partnera, resp. žiadateľ/partner musí mať k 

danému nehnuteľnému majetku iné právo, pričom nájom je jedným z typov iného práva, ktorým 

môže žiadateľ/partner preukázať splnenie danej podmienky  

Predmetná podmienka poskytnutia príspevku sa netýka nehnuteľností, v rámci ktorých sa bude 

realizovať výskumno-vývojovú časť projektu a teda platí, že táto časť projektu môže byť rovnako 

realizovaná aj v prenajatých priestoroch, pričom však v zmysle Prílohy č. 8 výzvy Podmienky 

oprávnenosti výdavkov platba za prenájom priestorov nie je oprávneným výdavkom projektu. 

9. Je možné do niektorej kategórií oprávnených výdavkov včleniť osobné výdavky na pomocný 

personál, ktorý nemá vysokoškolské vzdelanie a  ktorý sa v menšej miere podieľa na výskumnej 

práci, napr. manuálnou prípravou vzoriek (rezanie, brúsenie a pod.) ? 

Oprávneným výdavkom v rámci  skupiny výdavkov 521 mzdové výdavky je celková cena práce, resp. 

odmeny za práce vykonané mimo pracovný pomer odborného personálu iba  v rámci stanovených 

pracovných pozícií za podmienky kumulatívneho splnenia definovaných minimálnych kvalifikačných a 

odborných predpokladov a v rozsahu, v ktorom sa títo zamestnanci priamo podieľajú na realizácii 

hlavných aktivít „priemyselný výskum“ a/alebo „experimentálny vývoj“. V prípade, že Vami zmienený 

personál nespĺňa kumulatívne stanovené požiadavky, nie je možné ho považovať za oprávnený.   

10. Je ako partner projektu oprávnená spoločnosť, ktorá je organizačnou zložkou zahraničnej 

firmy?  



                                                               

    

V zmysle podmienok výzvy vzťahujúcich sa na oprávnenosť  partnera je nevyhnutné, aby išlo o fyzickú 

alebo právnickú osobu oprávnenú na podnikanie podľa §2 ods. (2), písm. a) a b) zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, t. j.  

a) osobu zapísanú v obchodnom registri,  

b) osobu, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,  

ktorá je registrovaná na území SR a od vzniku ktorej ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 

12 mesiacov, pričom zároveň musí byť schopná predložiť schválenú účtovnú závierku za posledné 

ukončené účtovné obdobie. 

V prípade osôb, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia musí oprávnený partner 

zároveň spĺňať podmienku, že za posledných 12 mesiacov (ku dňu predloženia ŽoNFP) nedošlo k 

prerušeniu prevádzkovania živnosti. 

Partner zároveň musí mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním hlavnej 

aktivity, resp. hlavných aktivít projektu, na realizácii ktorých sa podieľa a to najneskôr ku dňu 

doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v zmysle výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP. 

V prípade, ak sú  uvedené podmienky splnené zo strany organizačnej zložky zahraničného podniku, je 

možné ju považovať za oprávnenú.  

11. Aké odborné inštitúcie resp., experti budú posudzovať výsledky výskumno-vývojovej časti 

projektu? 

Podmienka oprávnenosti aktivít projektu hovorí, že “Za účelom overiť a vyhodnotiť dosiahnutie 

stanovených výstupov výskumno-vývojovej časti projektu je prijímateľ povinný predložiť v období do 

troch mesiacov od ukončenia realizácie výskumno-vývojovej časti projektu, najneskôr však do 

jedného mesiaca po ukončení realizácie aktivít projektu (podľa toho, ktorá zo skutočností nastane 

skôr), odborný posudok vypracovaný na posúdenie výsledkov výskumno-vývojovej časti projektu 

významnou autoritou v príslušnej oblasti, resp. relevantnou vedecko-výskumnou inštitúciou.“ Táto 

podmienka je bližšie popísaná v príslušnej časti Príručky pre žiadateľa (str. 34- 35), kde je uvedené, 

kto sa považuje za významnú autoritu a čo sa rozumie pod relevantnou vedecko-výskumnou 

inštitúciou.   

Za významnú autoritu v príslušnej oblasti2 sa považuje osoba, na základe jej: 

- pedagogickej činnosti (podmienkou je prax v pozícii vysokoškolského pedagóga v rámci príslušnej 
oblasti v trvaní minimálne 3 rokov); 

- vedecko – výskumnej činnosti (podmienkou je prax v rámci príslušnej oblasti v trvaní minimálne 
3 rokov); 

- znaleckej činnosti v príslušnej oblasti (podmienkou je byť znalcom zapísaným v zozname znalcov 
v súlade s podmienkami stanovenými zákonom č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a 
prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

                                                           
2 Príslušnou oblasťou je oblasť, na ktorú je zameraný predmet výskumno – vývojovej časti projektu. 



                                                               

    

Za relevantnú vedecko-výskumnú inštitúciu sa považuje inštitúcia pôsobiaca v príslušnej oblasti, 
ktorej profil je zverejnený v rámci Národného portálu pre transfer technológií (v niektorej zo záložiek 
vysoké školy, Slovenská akadémia vied alebo výskumné ústavy) nptt.cvtisr.sk.  

12. Je možné po ukončení projektu (výskumnej a inovačnej časti) predmet projektu (napr. vyvinutá 

a dodaná technologická linka) prenajať tretiemu subjektu? 

V zmysle článku 6. Vlastníctvo a použitie výstupov, písmeno b), bod (i) Prílohy č. 1 zverejneného 

vzoru Zmluvy o poskytnutí  NFP - Všeobecných zmluvných podmienok platí, že „Predmet Projektu, 

jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci 

Projektu z NFP alebo z jeho časti bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v rámci Projektu, 

na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu 

je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej 

žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak 

relevantné,“. Z uvedenej textácie úpravy vzájomných zmluvných vzťahov medzi prijímateľom a 

poskytovateľom vyplýva, že prenájom predmetu projektu tretím stranám, resp. jeho zaťaženie 

právami tretích strán nie je prípustné. Zároveň je v súvislosti s majetkom obstaraným v rámci 

realizácie hlavnej aktivity „realizácia inovačných opatrení“ aj v Prílohe č. 8 výzvy – Podmienky 

oprávnenosti výdavkov uvedené, že „Majetok (hmotný aj nehmotný) obstaraný v rámci hlavnej 

aktivity projektu „realizácia inovačných opatrení“ z NFP alebo z jeho časti musí spĺňať tieto 

podmienky: ...- musí byť používaný výlučne prijímateľom/partnerom pri výkone podnikateľskej 

činnosti v rámci projektu, na ktorý sa pomoc poskytuje;... - nesmie byť zaťažený akýmikoľvek právami 

tretích strán minimálne 5 rokov (v prípade, ak sa na realizácii projektu v pozícii prijímateľa alebo 

partnera podieľa veľký podnik), resp. 3 roky (v prípade, ak sa na realizácii projektu v pozícii 

prijímateľa alebo partnera podieľa výlučne MSP) po finančnom ukončení projektu (ako napr. 

prenájom, záložné právo, s výnimkou záložného práva v prospech spolufinancujúcej banky)“. 

13. Prosím o stanovisko, čo sa pre potreby prípravy žiadosti o NFP a spracovania príloh 

rozumie  schválenou účtovnou  závierkou? Pretože v rámci príručky pre prijímateľa na str.66 - 

Príloha č. 7 ŽoNFP - Účtovná závierka je uvedená definícia: Schválenou účtovnou závierkou na 

tieto účely je skutočnosť, že žiadateľ/partner predložil účtovnú závierku na príslušný daňový 

úrad. V pokyne pre test podniku v ťažkostiach je uvedené: Schválená účtovná závierka 

predstavuje zostavenú účtovnú závierku podniku, ktorá je schválená štatutárnym orgánom 

žiadateľa. Pre účely stanovenia referenčného obdobia sa schválenou účtovnou závierkou 

nemyslí jej overenie účtovným audítorom (ak má žiadateľ povinnosť vykonať overenie 

účtovnej závierky audítorom), alebo schválenie zastupiteľstvom a pod. Stačí teda  pre potreby 

spracovania žiadosti a príloh k NFP ak je účtovná závierka predložená  na daňový úrad a teda 

zverejnená v Registri  účtovných závierok alebo  musí byť aj  schválená v našom prípade 

Valným  zhromaždením? 

Schválenou účtovnou závierkou sa rozumie účtovná závierka predložená príslušnému daňovému 

úradu. Vo väčšine prípadov je účtovná závierka predkladaná daňovému úradu až po jej schválení 

príslušným orgánom žiadateľa. Ak sa však žiadateľ dostane do situácie, že príslušnému daňovému 

file:///C:/Users/popovicova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3BSPV1WP/nptt.cvtisr.sk


                                                               

    

úradu predkladá zostavenú účtovnú závierku, ktorá ešte nebola schválená príslušným orgánom 

žiadateľa, stanoví referenčné obdobie pre vyplnenie testu podniku v ťažkostiach z takejto účtovnej 

závierky (pre účely testu podniku v ťažkostiach bude poskytovateľ nahliadať aj na túto účtovnú 

závierku ako na schválenú). V tejto súvislosti však upozorňujeme na skutočnosť, že žiadateľ je 

povinný bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú údajov 

a skutočností uvedených v ŽoNFP, t.j. v prípade, že pred schválením účtovnej závierky dôjde 

k otvoreniu účtovných kníh, je žiadateľ povinný poskytovateľa o tejto skutočnosti bezodkladne 

informovať a predložiť aktualizované prílohy ŽoNFP. 

 

14. Je potrebné, aby boli percentuálne limity dodržané tak na úrovni jednotlivých rozpočtov 

žiadateľa a partnerov, ako aj na úrovni konsolidovaného rozpočtu, alebo stačí, aby boli 

percentuálne limity dodržané iba na úrovni konsolidovaného rozpočtu? 

Môže totiž nastať situácia, že jeden z členov partnerstva vo svojom rozpočte výrazne prekročí 

stanovený percentuálny limit, kým naopak druhý z členov partnerstva nedosiahne stanovený 

percentuálny limit, ale po sčítaní celkových oprávnených výdavkov v konsolidovanom rozpočte 

bude stanovený percentuálny limit dodržaný. 

Percentuálne limity musia byť dodržané na úrovni jednotlivých subjektov, t.j. nie je postačujúce 

splnenie limitov iba na úrovni konsolidovaného rozpočtu. 

15. Povinnou prílohou ŽoNFP je Finančná analýza (Príloha č. 16 ŽoNFP). V prípade, ak v rámci 

inovačnej časti projektu sú výdavky nulové, zostavuje/nezostavuje sa finančná analýza? Ak sa 

zostavuje, akým spôsobom sa nastavuje referenčné obdobie finančnej analýzy? 

Finančnú analýzu je potrebné vypracovať v súlade s inštrukciami uvedenými v Príručke pre žiadateľa. 

V prípade, že predmetom projektu nebude nákup investičného majetku, životnosť investície a rozsah 

rokov, za ktoré sa bude finančná analýza vypracovávať, sa stanoví na základe životnosti majetku 

vytvoreného v rámci výskumnej časti (napr. ak sa vyvinutý prototyp zariadenia bude používať na 

produkciu nového/inovovaného produktu) alebo na základe životnosti už existujúceho investičného 

majetku zaradeného v majetku žiadateľa (podľa zostávajúcich rokov odpisovania), ktorý bude využitý 

v produkčnom procese. 

16. Je možné realizovať vývoj prototypu formou zmluvnej dodávky? 
 

Vývoj prototypu zariadenia, resp. funkčného prototypu zariadenia, ktorý by následne mohol byť 

použitý v rámci inovačnej časti projektu za účelom zabezpečenia prevádzky jej predmetu je možné 

zabezpečiť zmluvne prostredníctvom dodávky koncepčnej definície, štúdie, prípadne technickej alebo 

výkresovej dokumentácie nových/inovovaných výrobkov, postupov alebo služieb v rámci skupiny 518 

Ostatné služby v zmysle definovaných podmienok oprávnenosti výdavkov.  

Na základe dodaných podkladov môže následne prijímateľ/partner interne (vo vlastnej réžii) 

zostaviť/zostrojiť príslušný prototyp  zariadenia, pričom výdavky vzniknuté v danom procese je 

z pohľadu relevantnosti pre výzvu OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 možné zaradiť do skupín 521 Mzdové 

výdavky alebo 112 Zásoby ako nákup spotrebného materiálu nevyhnutného pre výkon činnosti 



                                                               

    

odborného personálu výlučne v súvislosti s realizáciou hlavných aktivít „priemyselný výskum“ a/alebo 

„experimentálny vývoj“.  

V prípade súčastí, resp. celkov nevyhnutných pre konštrukciu prototypu je potrebné posúdiť, či sa 

jedná o komponenty, a teda či ich využitie je spojené výlučne s výsledkami vývojových prác a či 

samostatne nemajú žiadne využívanie v rámci podnikateľskej činnosti spoločnosti a neprinášajú 

ekonomické úžitky. Ak nevyhnutné súčasti prototypu majú charakter komponentov je možné 

uskutočniť ich nákup v rámci skupiny oprávnených výdavkov 112 Zásoby. Ak nie je možné deklarovať 

ich nákup ako nákup komponentov, môže prijímateľ/partner zabezpečiť ich nákup formou nákupu 

dlhodobého hmotného majetku v skupine 022 ako súčasť realizácie aktivity „realizácie inovačných 

opatrení“ (realizácia výskumno-vývojovej a inovačnej časti projektu môže prebiehať súčasne, môžu sa 

prelínať, pričom platí, že výskumno-vývojová časť musí skončiť skôr ako sa skončí inovačná časť 

projektu).  Vyššie uvedené usmernenie je možné aplikovať aj pre potreby vývoja prototypu 

nového/inovovaného výrobku. 

 

17. Je možné, aby bol žiadateľ/partner projektu súčasťou viacerých predkladaných projektov, 

pokiaľ by zakaždým išlo o iný projektový zámer/iný predmet výskumu ? 
 

V zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 32 Podmienka zákazu predloženia viac ako jednej 

ŽoNFP v rámci tejto výzvy žiadateľom nie je žiadateľ oprávnený predložiť viac ako jednu ŽoNFP. 

Uvedené neplatí v prípade, ak konanie o  ŽoNFP predloženej žiadateľom v rámci tejto výzvy skôr (či 

už s rovnakým predmetom projektu alebo iným) bolo ukončené rozhodnutím o zastavení konania 

o ŽoNFP, resp. ŽoNFP bola právoplatne neschválená. Týmto však nie je dotknuté jeho právo zúčastniť 

sa ako partner na ďalších ŽoNFP v rámci výzvy, pričom počet projektov, na ktorých participuje v úlohe 

partnera, nie je žiadnym spôsobom limitovaný.  

Zároveň platí podmienka zákazu predloženia ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu v prípade, ak tá 

istá ŽoNFP (s rovnakým predmetom projektu) už bola schválená v rámci tejto, alebo inej výzvy OP 

VaI, alebo v prípade neukončenia schvaľovacieho procesu tej istej ŽoNFP (s rovnakým predmetom 

projektu). V prípade, ak sa subjekt zúčastní ako partner viacerých ŽoNFP, každá ŽoNFP je 

posudzovaná samostatne, a teda aj všetky prílohy sa posudzujú v súvislosti s daným projektom. 

Maximálna výška NFP 5 mil. EUR platí a posudzuje sa pre projekt, nie pre subjekt žiadateľa/partnera. 

Zároveň pre všetky subjekty (žiadateľ/partner) zúčastňujúce sa na realizácii inovačnej časti projektu, 

ktorá predstavuje počiatočnú investíciu (v prípade vzniku oprávnených výdavkov na nákup hmotných 

a/alebo nehmotných aktív) platí, že celkové oprávnené výdavky jedného investičného projektu 

nesmú presiahnuť 100 mil. EUR, pričom akákoľvek počiatočná investícia, ktorú začne ten istý 

žiadateľ/prijímateľ/partner (na úrovni skupiny) v období troch rokov od začatia prác na inej investícii, 

na ktorú bola poskytnutá pomoc v tom istom regióne úrovne NUTS 3 (t. j. územie samosprávneho 

kraja) sa považuje za súčasť jedného investičného projektu. Prehľad poskytnutej regionálnej 

investičnej pomoci v období troch rokov od predpokladaného začatia prác na projekte uvádza každý 

participujúci subjekt (žiadateľ/partner) v rámci prílohy č. 1 ŽoNFP – Doplňujúce údaje.  


