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Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier  

v Bratislavskom kraji 

OPVaI-VA/DP/2017/2.1.1-03 

1. Formálne náležitosti 

Operačný program:  Výskum a inovácie 

Prioritná os:   2 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji 

Investičná priorita: 2.1 Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na 

rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora 

kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho 

záujmu 

Špecifický cieľ: 2.1.1 Zvýšenie výskumnej aktivity Bratislavského kraja 

prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumno-

vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít 

výskumných inštitúcií v Bratislave 

Schéma štátnej pomoci: Schéma na podporu výskumu a vývoja  

Fond:    Európsky fond regionálneho rozvoja 

 

1.1. Poskytovateľ:  

Názov: Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre 

operačný program Výskum a inovácie (ďalej len „VA“ alebo 

„SO pre OP VaI“) 

Adresa:   Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava 

 

1.2. Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP 

Typ výzvy:    uzavretá 

Dátum vyhlásenia:   05. apríl 2017 

Dátum uzavretia:  30. jún 2017 
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1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 

15 000 000 EUR. 

K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho 

rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných 

fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Stratégia financovania EŠIF“). 

Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z európskych štrukturálnych 

a investičných fondov (ďalej len „zákon 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. 

  

1.4. Financovanie projektu 

Finančná pomoc bude prijímateľovi poskytnutá formou nenávratného finančného 

príspevku. 

Nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) sa poskytuje v súlade s platným 

Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho 

námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Systém 

finančného riadenia“), a to formou predfinancovania, zálohových platieb (iba štátne 

rozpočtové organizácie) alebo systémom refundácie vynaložených oprávnených výdavkov 

projektu prijímateľom a partnerom, 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: Európsky fond regionálneho rozvoja, štátny 

rozpočet a spolufinancovanie zo strany prijímateľa/partnera (ak relevantné). 

Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu bude v rámci tejto výzvy 

realizované v súlade s pravidlami stanovenými v platnej Stratégii financovania EŠIF pre 

programové obdobie 2014 – 2020. 

V rámci tejto výzvy bude projekt v prípade partnerstva s podnikateľským subjektom 

podporovať spoluprácu v zmysle schémy štátnej pomoci, ktorá je prílohou č. 6 tejto výzvy, 

pričom budú oprávnené rôzne typy aktivít podnikateľských subjektov, a to podľa kategórie 

pomoci (typ výskumu) a intenzity pomoci: 

Kategória pomoci 
Partner (podnik) – výška pomoci NFP (EFRR + ŠR) 

Malý podnik Stredný podnik Veľký podnik 

Základný výskum 100 % 100 % 100 % 

Priemyselný výskum 

 
70 % 60 % 50 % 

http://www.opvai.sk/
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- 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 

80 % 75 % 65 % 

Experimentálny vývoj 45 % 35 % 25 % 

- 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 

60 % 50 % 40 % 

Pomoc na zriadenie a modernizáciu 

výskumných infraštruktúr – článok 

26 všeobecného nariadenia o 

skupinových výnimkách 

(infraštruktúra môže byť využívaná 

aj na hospodárske aktivity) 

50 % 50 % 50 % 

 

Intenzita pomoci pre partnerov žiadateľa, na ktorých sa nevzťahuje schéma štátnej 

pomoci, je stanovená nasledovne: 
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Partner 
Zdroje 

financovania NFP 

Výška príspevku 

zo zdrojov OP 

VaI z celkových 

oprávnených 

výdavkov v % 

(NFP) 

Výška 

spolufinancovania 

zo zdrojov partnera 

v % 

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 VS. 

EFRR 

+ 

štátny rozpočet 

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; 

- súkromné VŠ; 

- a nimi založené právnické osoby 

uskutočňujúce VaV. 

EFRR 

+ 

štátny rozpočet 

 

v zmysle platnej Stratégie financovania 

EŠIF pre programové obdobie 

2014 - 2020 

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. 

EFRR 

+ 

štátny rozpočet 

v zmysle platnej Stratégie financovania 

EŠIF pre programové obdobie 

2014 - 2020 

 

Výskumné organizácie z 

členských krajín EÚ 

EFRR 

+ 

štátny rozpočet 

v zmysle platnej Stratégie financovania 

EŠIF pre programové obdobie 

2014 - 2020 
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V prípade partnerstva s výskumno-vývojovými inštitúciami a podnikateľskými subjektmi 

mimo oprávnené územie tejto výzvy sa využije článok 70 Nariadenia Európskeho Parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 1303/2013. Typ subjektov a miera ich spolufinancovania v tomto prípade bude 

určovaná analogicky v zmysle predpisov a pravidiel platných pre Operačný program Výskum 

a inovácie a so zohľadnením špecifík zahraničných subjektov. 

 

1.5. Časový harmonogram konania o ŽoNFP  

Žiadateľ môže predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) 

kedykoľvek od vyhlásenia výzvy až do uzavretia výzvy. Schválenie žiadosti o NFP bude 

vykonané priebežne. 

Konanie o ŽoNFP sa začína, v súlade s § 19 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“), doručením ŽoNFP do VA na základe 

vyhlásenej výzvy. Žiadateľ je o výsledku konania o predloženej ŽoNFP informovaný 

Rozhodnutím o schválení ŽoNFP, Rozhodnutím o neschválení ŽoNFP alebo Rozhodnutím 

o zastavení konania podľa § 20 zákona o príspevku z EŠIF. 

VA je povinná vydať rozhodnutie najneskôr v termíne 35 pracovných dní od konečného 

termínu na predkladanie ŽoNFP uvedeného vo výzve. Schvaľovací proces žiadosti o NFP 

bude prebiehať v zmysle príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok (ďalej len 

,,Príručka pre žiadateľa“) príloha č. 2, kapitola 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 ŽoNFP v prípade 

nemožnosti ukončiť konanie o ŽoNFP podľa predchádzajúcej vety. V prípade potreby existuje 

možnosť udelenia výnimky z maximálnej dĺžky na schvaľovací proces, a to v súlade 

s kapitolou 1.2, ods. 3, písm. d) Systému riadenia EŠIF. Informáciu o predĺžení lehoty na 

vydanie rozhodnutia o NFP zverejní VA na webovom sídle www.opvai.sk. 

Postup schvaľovania ŽoNFP je bližšie špecifikovaný v Príručke pre žiadateľa, ktorá je 

prílohou č. 2 tejto výzvy. 

 

1.6. Miesto a spôsob podania ŽoNFP 

Žiadateľ je v zmysle § 19 zákona o príspevku z EŠIF povinný predložiť ŽoNFP riadne, včas 

a vo forme určenej VA. Osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od 

štatutárneho orgánu, musí byť riadne splnomocnená na výkon úkonov viažucich sa ku 

konaniu o žiadosti (úradne overené plnomocenstvo). 

Procesný postup predloženia ŽoNFP, vrátane postupu pri získavaní prístupu do verejnej 

časti ITMS2014+ je definovaný v kapitole 2. Príručky pre Žiadateľa, ktorá je prílohou č. 2 tejto 

výzvy. 

Po elektronickom vyplnení a odoslaní formulára ŽoNFP a povinných príloh, ktoré je 

potrebné predkladať cez ITMS2014+, žiadateľ cez aplikáciu vytlačí písomnú formu 

vyplneného formulára ŽoNFP, opečiatkuje ju (v prípade, že žiadateľ má povinnosť používať 

pečiatku) a podpíše ju štatutárny orgán žiadateľa, resp. splnomocnená osoba. 

http://www.opvai.sk/
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K písomnej forme formulára ŽoNFP vytlačenej cez aplikáciu verejnej časti ITMS2014+ priloží 

žiadateľ všetky povinné prílohy a zabezpečí predloženie kompletnej dokumentácie ŽoNFP    

(1 originál a 1 identickú kópiu v pevnej väzbe) na adresu: 

Výskumná agentúra 

Hanulova 5/B, 841 01  Bratislava 

a to jedným z nasledovných spôsobov: 

• osobne, v pracovné dni v čase 8:00 – 11:30 a 12:00 - 15:30, 

• doporučenou poštou, 

• kuriérskou službou. 

V prípade, ak žiadateľ nepredloží ŽoNFP riadne, včas a v určenej forme v zmysle inštrukcií 

uvedených v Príručke pre žiadateľa, 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 prierezových a kontrolných činností, odbor posudzovania projektov 

Elektronickou formou na e-mailovej adrese: info@vyskumnaagentura.sk 

Telefonický kontakt: +421 2 69 299 357, 383 

Upozornenie: VA si vyhradzuje možnosť stanoviť tzv. úradné dni pre telefonické poradenstvo, 

preto v tejto súvislosti odporúčame sledovať oznamy na webovom sídle www.opvai.sk. 

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. Odporúčame žiadateľom, aby priebežne sledovali webové sídlo 

www.opvai.sk, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace 

s vyhlásenou výzvou. 

http://www.opvai.sk/
mailto:info@vyskumnaagentura.sk
http://www.opvai.sk/
http://www.opvai.sk/
http://www.opvai.sk/
http://www.opvai.sk/
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1.8. Ciele výzvy 

Táto výzva má za cieľ podporiť komplementárnym spôsobom tzv. medzinárodné 

teamingové výskumné centrá v rámci nástroja „Teaming for Excellence“, ktoré boli úspešné 

vo výzve s kódom H2020-WIDESPREAD-2014-1 a zároveň schválené alebo tzv. „shortlisted“ vo 

výzve s kódom H2020-WIDESPREAD-01-2016-2017-TeamingPhase21. „Teaming for Excellence“ 

je nový nástroj Európskej komisie, ktorého cieľom je podpora špičkového výskumu a vývoja 

prostredníctvom centier excelentnosti európskeho významu, a to prepojením excelentných 

európskych univerzít a výskumných organizácií a žiadateľov z  členských krajín  EÚ. Projekty 

medzinárodných teamingových centier sú zamerané na špičkový základný výskum, 

priemyselný výskum a experimentálny vývoj, vrátane veľkého dôrazu na transfer poznatkov 

a technológií do praxe. Ide o vysoko prestížne projekty s renomovanými partnermi 

z vyspelých EÚ krajín.  

Predložený projekt v rámci výzvy operačného programu Výskum a inovácie však musí byť 

komplementárnym k projektu schválenom v rámci programu Horizont 2020 a súčasne musí 

byť uceleným projektom, ktorý môže byť realizovaný samostatne. Predkladaný projekt 

v rámci výzvy Operačného programu Výskum a inovácie musí povinne zabezpečiť realizáciu 

tzv. „konštrukčnej fázy“ teamingového výskumného centra – t.j. musí byť zameraný primárne 

na zabezpečenie modernej výskumnej infraštruktúry, ktorá umožní realizovať výskumno-

vývojové aktivity vyplývajúce z biznis plánu teamingového výskumného centra.  

Očakáva sa, že existencia teamingového centra výrazne akceleruje aj medzinárodnú 

vedecko-technickú a inovačnú spoluprácu, a že všetci slovenskí partneri zvýšia svoju aktivitu 

aj v rámci predkladania projektov vo výzvach programu Horizont 2020. Ďalším želaným 

výstupom každého podporeného projektu je snaha prispieť aj k návratu slovenských vedcov 

pôsobiacich v zahraničí do prostredia slovenských výskumných inštitúcií. 

 

2. Podmienky poskytnutia príspevku 

 

 

2.1. Oprávnenosť žiadateľa 

2.1.1 

Podmienka 

oprávnenosti 

žiadateľa 

(právna forma) 

- Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty úspešné v rámci 

podpory medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce – 

program H2020 „Teaming“ (subjekt, ktorý bol úspešný vo 

výzve s kódom H2020-WIDESPREAD-2014-1 a zároveň 

schválený alebo tzv. „shortlisted“ vo výzve s kódom H2020-

WIDESPREAD-01-2016-2017-TeamingPhase22,  preukazujúci 

splnenie minimálneho počtu bodov celkovo, ako aj v rámci 

vnútorných minimálnych požiadaviek (minimálny počet 

bodov v rámci všetkých troch kritérií a súčasne minimálny 

potrebný počet bodov celkovo - platné pre všetkých 

žiadateľov)). 

 

Žiadateľ podľa vyššie uvedeného je oprávnený, ak sú zároveň splnené nasledujúce 

podmienky: 

2.1.2 Podmienka nebyť - Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na daniach. 

                                                 
1 https://www.minedu.sk/slovenske-vedecke-projekty-boli-uspesne-vo-vyzve-europskej-komisie/   
2 https://www.minedu.sk/slovenske-vedecke-projekty-boli-uspesne-vo-vyzve-europskej-komisie/   

https://www.minedu.sk/slovenske-vedecke-projekty-boli-uspesne-vo-vyzve-europskej-komisie/
https://www.minedu.sk/slovenske-vedecke-projekty-boli-uspesne-vo-vyzve-europskej-komisie/
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dlžníkom na daniach 

2.1.3 

Podmienka nebyť 

dlžníkom poistného na 

zdravotnom poistení 

- Žiadateľ nesmie byť dlžníkom poistného na zdravotnom 

poistení v žiadnej zdravotnej poisťovni poskytujúcej 

verejné zdravotné poistenie v SR. 

2.1.4 

Podmienka nebyť 

dlžníkom na 

sociálnom poistení 

- Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na sociálnom poistení. 

2.1.5 

Podmienka, že voči 

žiadateľovi nie je 

vedené konkurzné 

konanie, 

reštrukturalizačné 

konanie, nie  je v 

konkurze alebo v 

reštrukturalizácii 

- 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). 

2.1.6 

Podmienka zákazu 

vedenia výkonu 

rozhodnutia voči 

žiadateľovi 

- Voči žiadateľovi nesmie byť vedený výkon rozhodnutia 

resp. vymáhacie konanie v súlade s článkom 71 

Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 

1303/2013. 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). 

2.1.7 

Podmienka, že 

žiadateľ nie je 

podnikom v 

ťažkostiach 

- Žiadateľ nesmie byť podnikom v ťažkostiach nie je 

relevantné pre štátne rozpočtové organizácie. 

- Uvedená podmienka však platí pre štátne príspevkové 

organizácie, obce a nimi zriadené rozpočtové a 

príspevkové organizácie, ak charakter ich činnosti, ktorú 

budú vykonávať v súvislosti s projektom, nemá charakter 

hospodárskej činnosti ako vyplýva z práva EÚ. 

2.1.8 

Podmienka, že voči 

žiadateľovi sa 

nenárokuje vrátenie 

pomoci na základe 

rozhodnutia EK, 

ktorým bola pomoc 

označená za 

neoprávnenú 

a nezlučiteľnú so 

spoločným trhom 

- Voči žiadateľovi sa nesmie nárokovať vrátenie pomoci 

na základe rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc 

označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným 

trhom. 

2.1.9 

Podmienka finančnej 

spôsobilosti 

spolufinancovania 

projektu 

- Žiadateľ musí byť finančne spôsobilý a je povinný 

zabezpečiť finančné prostriedky na spolufinancovanie 

projektu vo výške určenej vo výzve tak, aby nebola 

ohrozená jeho implementácia. Pri podaní ŽoNFP žiadateľ 

predloží len Čestné vyhlásenie (bližšia špecifikácia 

dokladovania je uvedená priamo vo Formulári ŽoNFP, 

podmienka č. 9). 

2.1.10 
Podmienka, že 

žiadateľ ani jeho 

štatutárny orgán, ani 

- trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ 

(§ 261-§ 263 Trestného zákona) 

- niektorý z trestných činov korupcie (§ 328 - § 336 
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žiadny člen 

štatutárneho orgánu, 

ani prokurista/i, ani 

osoba splnomocnená 

zastupovať žiadateľa 

v konaní o ŽoNFP 

neboli právoplatne 

odsúdení za niektorý 

z nasledujúcich 

trestných činov 

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) 

2.1.11 

Podmienka, že 

žiadateľ, ktorým je 

právnická osoba, 

nemá právoplatným 

rozsudkom uložený 

trest zákazu prijímať 

dotácie alebo 

subvencie, trest 

zákazu prijímať 

pomoc a podporu 

poskytovanú z fondov 

Európskej únie alebo 

trest zákazu účasti vo 

verejnom obstarávaní 

podľa osobitného 

predpisu3 

- Podmienka sa nevzťahuje na fyzické osoby a na 

právnické osoby v súlade s § 5 zákona č. 91/2016 Z. z. o 

trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

2.1.12 

Podmienka, že 

žiadateľ je zapísaný 

v registri partnerov 

verejného sektora 

podľa osobitného 

predpisu4 

- Žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora podľa osobitného predpisu (Podmienka sa 

nevzťahuje na fyzické osoby a na právnické osoby v 

súlade s §2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov) 

 

  

                                                 
3 Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

4 Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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2.2. Oprávnenosť partnera 

2.2.1 

Podmienka 

oprávnenosti partnera 

(právna forma) 

- Oprávneným partnerom žiadateľa môže byť:  

 výskumná organizácia z členskej krajiny EÚ, ktorá 

bola partnerom žiadateľa aj v projekte v rámci výziev 

H2020-WIDESPREAD-01-2016-2017-TeamingPhase2 a 

H2020-WIDESPREAD-2014-1 

Výskumné organizácie z členských krajín EÚ 

- Oprávneným partnerom žiadateľa môže byť:  

 subjekt, ktorý bol definovaný ako partner prijímateľa 

v projekte, ktorý uspel v rámci výziev H2020-

WIDESPREAD-01-2016-2017-TeamingPhase2 a H2020-

WIDESPREAD-2014-1 

 všetky typy výskumných inštitúcií, vrátane 

zahraničných výskumných inštitúcií, ktorých typ je 

uvedený nižšie (podmienky oprávnenosti pre 

zahraničných partnerov sa budú uplatňovať 

adekvátne – t.j. pri zahraničných neziskových 

organizáciách sa nebude vyžadovať ich certifikácia 

za výskumnú organizáciu v zmysle zákona č. 

172/2005 Z. z.) 

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 VS. 

Sektor VŠ: 

- (Zákon č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov); 

- verejné VŠ; 

- súkromné VŠ; 

- a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce 

VaV. 

Neziskový sektor VaV5: 

- občianske združenia (napríklad zákon č. 83/1990 

Zb. o združovaní občanov v znení neskorších 

predpisov) uskutočňujúce VaV; 

- neziskové organizácie6 (napríklad zákon č. 

213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách 

                                                 
5 Nezisková organizácia preukazuje, že ide o neziskovú organizáciu výskumu a vývoja nasledovnými spôsobmi, a to 

tak, že v predmete činnosti má uvedené 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 alebo tak, že ku dňu predloženia žiadosti o NFP je 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. 
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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. 

Podnikateľský sektor7: 

- podnikatelia (právnické osoby) oprávnení na 

podnikanie v zmysle Obchodného zákonníka8, 

ktoré vykonávajú činnosti výskumu a vývoja, a ktoré 

sa budú podieľať na realizácii jednotlivých druhov 

oprávnených aktivít projektu. 

- v prípade zachovania veľkosti podniku počas 

celej doby realizácie projektu9 

- 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 
 

2.2.2 
Podmienka nebyť 

dlžníkom na daniach 
- Partner nesmie byť dlžníkom na daniach. 

                                                                                                                                                         
6 Neziskové organizácie výskumu a vývoja mimo schém štátnej pomoci musia byť zriadené najneskôr k 1.1.2015 

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. 
7 Podnikatelia – právnické osoby musia existovať min. 12 mesiacov pred dátumom predloženia žiadosti o NFP a 

zároveň mať min. 1 riadnu účtovnú závierku za nepretržité obdobie 12 mesiacov. 
8 Zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
9 https://www.opvai.sk/media/11253/sch%C3%A9ma-na-podporu-v%C3%BDskumu-a-v%C3%BDvoja.pdf  

https://www.opvai.sk/media/11253/sch%C3%A9ma-na-podporu-v%C3%BDskumu-a-v%C3%BDvoja.pdf
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2.2.3 

Podmienka nebyť 

dlžníkom poistného na 

zdravotnom poistení 

- Partner nesmie byť dlžníkom poistného na zdravotnom 

poistení v žiadnej zdravotnej poisťovni poskytujúcej 

verejné zdravotné poistenie v SR. 

2.2.4 

Podmienka nebyť 

dlžníkom na 

sociálnom poistení 

- Partner nesmie byť dlžníkom na sociálnom poistení. 

2.2.5 

Podmienka, že voči 

partnerovi nie je 

vedené konkurzné 

konanie, 

reštrukturalizačné 

konanie, nie  je v 

konkurze alebo v 

reštrukturalizácii 

- 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). 

2.2.6 

Podmienka zákazu 

vedenia výkonu 

rozhodnutia voči 

partnerovi 

- Voči partnerovi nesmie byť vedený výkon rozhodnutia 

resp. vymáhacie konanie v súlade s článkom 71 

Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 

1303/2013. Podmienka sa netýka výkonu rozhodnutia 

voči členom riadiacich a dozorných orgánov partnera, 

ale je relevantná vo vzťahu k subjektu partnera 

(nerelevantné pre ministerstvá, ostatné ústredné orgány 

štátnej správy a ostatné štátnej rozpočtové organizácie). 

2.2.7 

Podmienka, že partner 

nie je podnikom v 

ťažkostiach 

- 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; 
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c) Keď je podnik 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.“ 

 

Vyššie uvedené sa vzťahuje na prílohu č. 8 tejto výzvy. V 

rámci uvedenej prílohy si môže partner overiť či je 

podnikom v ťažkostiach. 

 

Vyššie uvedené nie je relevantné pre štátne rozpočtové 

organizácie. Uvedená podmienka ale platí pre všetky 

ostatné právne formy partnerov. 

2.2.8 

Podmienka, že voči 

partnerovi sa 

nenárokuje vrátenie 

pomoci na základe 

rozhodnutia EK, 

ktorým bola pomoc 

označená za 

neoprávnenú 

a nezlučiteľnú so 

spoločným trhom 

- voči partnerovi sa nesmie nárokovať vrátenie pomoci na 

základe rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc označená 

za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom 

2.2.9 

Podmienka finančnej 

spôsobilosti 

spolufinancovania 

projektu 

- Partner musí byť finančne spôsobilý a je povinný 

zabezpečiť finančné prostriedky na spolufinancovanie 

projektu vo výške určenej vo výzve tak, aby nebola 

ohrozená jeho implementácia. Pri podaní ŽoNFP partner 

predloží len Čestné vyhlásenie (bližšia špecifikácia 

dokladovania je uvedená priamo vo Formulári ŽoNFP, 

podmienka č. 20). 

2.2.10 

Podmienka, že partner 

ani jeho štatutárny 

orgán, ani žiadny člen 

štatutárneho orgánu, 

ani prokurista/i, ani 

osoba splnomocnená 

zastupovať partnera v 

konaní o ŽoNFP neboli 

právoplatne odsúdení 

za niektorý 

z nasledujúcich 

trestných činov: 

- trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ 

(§ 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) 

2.2.11 

Podmienka, že 

partner, ktorým je 

právnická osoba, 

nemá právoplatným 

rozsudkom uložený 

trest zákazu prijímať 

dotácie alebo 

subvencie, trest 

- Podmienka sa nevzťahuje na fyzické osoby a na 

právnické osoby v súlade s § 5 zákona č. 91/2016 Z. z. o 

trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 
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zákazu prijímať 

pomoc a podporu 

poskytovanú z fondov 

Európskej únie alebo 

trest zákazu účasti vo 

verejnom obstarávaní 

podľa osobitného 

predpisu10 

2.2.12 

Podmienka, že partner 

je zapísaný v registri 

partnerov verejného 

sektora podľa 

osobitného predpisu11 

- Žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora podľa osobitného predpisu (Podmienka sa 

nevzťahuje na fyzické osoby a na právnické osoby v 

súlade s §2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov) 

 

2.3. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 

2.3.1 

Podmienka, že 

hlavné aktivity 

projektu sú vo 

vecnom súlade 

s oprávnenými 

aktivitami OP VaI 

- Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade 

s typmi oprávnených aktivít OP VaI pre špecifický cieľ 

2.1.1 „Podpora synergií a komplementárneho 

financovania projektov Horizontu 2020 zabezpečujúcich 

rozšírenie participácie nových členských štátov (tzv. 

“widening participation” nástroje Horizontu 2020)“, na 

realizáciu ktorých je táto výzva zameraná a v súlade so 

štúdiou uskutočniteľnosti/biznis plánom. 

- Aktivity projektu musia byť komplementárne so 

súvisiacim projektom podporeným z programu Horizont 

2020. 

- Aktivity projektu musia byť v súlade s intervenčnou 

logikou OP Výskum a inovácie a v súlade s RIS3 SK12 a 

zároveň aktivity projektu nesmú byť zamerané výlučne 

na základný výskum. 

  

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, 

vykonávanie hospodárskych činnosti v limitovanom 

rozsahu do 20 % ročnej kapacity príslušnej výskumnej 

infraštruktúry/inštitúcie.  

Bližšie informácie k vykonávaniu hospodárskych činností 

doplnkového charakteru sú stanovené v prílohe č. 6 

                                                 
10 Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

11 Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

12 Znenie dlhodobých strategických programov výskumu a vývoja je prílohou č. 15 tejto výzvy. 
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výzvy Efektívna spolupráca pri projektoch výskumu a 

vývoja – pravidlá štátnej pomoci pri budovaní a využívaní 

výskumných infraštruktúr. V prípade, že u úspešného 

žiadateľa definovaného v časti 2.1.1  dôjde k nesplneniu 

podmienok počas implementácie projektu, alebo po 

jeho ukončení (počas doby životnosti majetku 

obstaraného z projektu), pričom pomoc pre tohto 

úspešného žiadateľa 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! 

2.3.2 

Podmienka možnosti 

realizácie 

základného výskumu 

- V prípade, že sa partner, podnikateľský subjekt, rozhodne 

realizovať časť svojich aktivít v projekte aj ako základný 

výskum, musí splniť nasledovné podmienky: 

 musí ísť o orientovaný základný výskum13; 

 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. 

2.3.3 

Podmienka 

neukončenia fyzickej 

realizácie hlavných 

aktivít projektu pred 

predložením ŽoNFP 

- Žiadateľ, ako ani partner žiadateľa, nesmie ukončiť 

fyzickú realizáciu hlavných aktivít projektu, t. j. plne 

zrealizovať všetky aktivity projektu pred predložením 

ŽoNFP. 

2.3.4 

Podmienka vo vzťahu 

k dĺžke realizácie 

projektu 

- Maximálna dĺžka realizácie projektu je stanovená na 72 

mesiacov pri dodržaní časovej oprávnenosti výdavkov 

projektu v súlade s Príručkou oprávnenosti výdavkov OP 

VaI, ktorá je prílohou č. 3 tejto výzvy. 

 

2.4. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu 

2.4.1 

Podmienka, že 

výdavky projektu sú 

oprávnené a 

nárokovaná výška 

výdavkov je 

oprávnená na 

financovanie z OP 

VaI 

- Aby výdavky mohli byť oprávnenými, musia spĺňať 

všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v 

prílohe č. 3 Príručka oprávnenosti výdavkov OP VaI, časť 

3. Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov. 

- Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na 

financovanie z OP VaI. 

- V prípade projektov generujúcich príjem je oprávnenosť 

výdavkov posudzovaná aj s ohľadom na výsledky 

finančnej analýzy projektu, ktorá je prílohou Príručky pre 

žiadateľa (príloha č. 2 tejto výzvy). 

                                                 
13 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.  
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2.4.2 

Podmienka časovej 

oprávnenosti 

výdavkov 

- 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 31. 

decembrom 2023. 

- Výdavky sú oprávnené len na oprávnené aktivity, ktoré 

sa začali realizovať najskôr v deň predloženia ŽoNFP 

(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. 

2.4.3 

Podmienka vecnej 

oprávnenosti 

výdavkov 

- V rámci tejto výzvy budú oprávnené len tie výdavky, 

ktoré sú uvedené v prílohe č. 4 tejto výzvy. 

- Výdavky na mzdy sú limitované do výšky 25% z celkových 

oprávnených výdavkov. 

 

2.5. Oprávnenosť miesta realizácie projektu 

2.5.1 

Podmienka, že 

projekt je realizovaný 

na oprávnenom 

území 

- Za oprávnené miesto realizácie projektu, v rámci 

špecifického cieľa 2.1.1: „Zvýšenie výskumnej aktivity 

Bratislavského kraja prostredníctvom revitalizácie a 

posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a 

podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v 

Bratislave“, je považovaný Bratislavský kraj. 

- Pre posúdenie, či sa projekt bude realizovať na 

oprávnenom mieste, je rozhodujúce miesto realizácie 

projektu a nie miesto sídla žiadateľa. 

- V prípade mimo BSK sa uplatňuje čl. 70 (2) Nariadenia 

Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (príloha 

č. 7 tejto výzvy), ako aj  na Výskumné organizácie z 

členských krajín EÚ. Cieľom je zapojenie všetkých 

výskumno-vývojových kapacít SR ako partnerov, ktorí 

majú výskumnú infraštruktúru mimo oprávnené územie a 

táto bude relevantná pre predkladaný projekt, a aby 

mohli túto infraštruktúru využívať pri riešení konkrétnych 

projektov. 

 

2.6. Kritériá pre výber projektov 

2.6.1 

Podmienka 

splnenia 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. 9 tejto výzvy. 

  

2.7. Spôsob financovania 

2.7.1 Podmienka - Spôsob financovania sa stanovuje v súlade s platným 
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relevantného 

spôsobu 

financovania 

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 - 

http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=9348 

- 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. 

 

2.8. Splnenie podmienok ustanovených v osobitných predpisoch 

2.8.1 

Podmienka týkajúca 

sa štátnej pomoci a 

vyplývajúca zo schém 

štátnej pomoci 

- Výzva je podmienená Schémou na podporu výskumu a 

vývoja (schéma štátnej pomoci), ktorá sa bude 

vzťahovať na podnikateľské subjekty – partnerov 

projektov (príloha č. 6 tejto výzvy). 

- V prípade, že partner – podnik využije počas 

implementácie projektu kombináciu viacerých kategórií 

výskumu 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. 

2.8.2 

Podmienka 

neporušenia zákazu 

nelegálnej práce a 

nelegálneho 

zamestnávania 

žiadateľom/partnerom 

- Žiadateľ/partner nesmie porušiť zákaz nelegálnej práce 

a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného 

predpisu (Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a 

nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov) 

za obdobie 5 rokov predchádzajúcich predloženiu 

žiadosti o NFP. 

 

2.9. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku 

2.9.1 

Oprávnenosť 

z hľadiska 

vysporiadania 

majetkovo-právnych 

vzťahov a povolení na 

realizáciu aktivít 

projektu žiadateľom 

- Nehnuteľnosti (pozemky a stavby) a hnuteľné veci, 

prostredníctvom ktorých dochádza k realizácii projektu, 

musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa/partnera, 

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 nie je 

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 
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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 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 spĺňať 

počas celej doby realizácie projektu a zároveň počas 

trvania celého obdobia udržateľnosti projektu, t. j. 5 

rokov po ukončení realizácie projektu, resp. 3 roky 

v prípade MSP. 

2.9.2 

Oprávnenosť 

z hľadiska 

vysporiadania 

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 partnera/ 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 nie je 

záložné právo ani plomba. Túto podmienku poskytnutia 

príspevku partner preukazuje v prípade vlastníckeho 

vzťahu listom vlastníctva a v prípade, že partner 

nehnuteľnosti a hnuteľné veci nevlastní, aktuálne 

platnou nájomnou zmluvou, prípadne jej ekvivalentom. 

- V prípade, že počas realizácie projektu na niektoré 

z miest realizácie projektu partner 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 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 partner spĺňať 

počas celej doby realizácie projektu a zároveň počas 

trvania celého 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 sú partnermi projektu v zmysle 

článku 70 (2). 

2.9.3 

Oprávnenosť 

z hľadiska plnenia 

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). 

2.9.4 
Oprávnenosť 

z hľadiska súladu s HP 

- Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí byť v súlade 

s horizontálnymi princípmi udržateľný rozvoj, podpora 

rovnosti mužov a žien a nediskriminácia, ktoré sú 

definované v Partnerskej dohode na roky 2014 – 2020 

a v čl. 7 a 8 Všeobecného nariadenia o EŠIF. 
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2.9.5 

Maximálna 

a minimálna výška 

príspevku 

- Minimálna výška NFP nie je stanovená. 

Maximálna výška NFP je 30 000 000 EUR. 

2.9.6 
Časová oprávnenosť 

realizácie projektu 

- Minimálna dĺžka na realizáciu aktivít projektu je              

36 mesiacov. 

- Maximálna dĺžka na realizáciu aktivít projektu je             

72 mesiacov. 

- Projekt je možné adekvátne predĺžiť v súlade s 

podmienkou uvedenou v Zmluve o poskytnutí NFP a 

aktuálnou verziou Príručky pre prijímateľa. 

2.9.7 

Podmienky 

poskytnutia príspevku 

z hľadiska definovania 

merateľných 

ukazovateľov projektu 

- Merateľné ukazovatele projektu pre túto výzvu sú 

definované v prílohe č. 5 Zoznam merateľných 

ukazovateľov, vrátane ukazovateľov relevantných k HP 

a iných údajov tejto výzvy14. 

2.9.8 

Podmienka 

predloženia zmluvy o 

partnerstve 

- Žiadateľ je povinný predložiť pred uzavretím zmluvy o 

poskytnutí NFP platnú a účinnú zmluvu o partnerstve 

vypracovanú podľa vzoru zmluvy o partnerstve, ktorý je 

prílohou č. 6 Vzoru zmluvy o poskytnutí NFP. 

2.9.9 

Podmienka 

predloženia 

dokumentácie 

týkajúcej sa 

medzinárodného 

projektu 

Súčasťou podanej žiadosti o NFP v rámci tejto výzvy 

musí byť aj relevantná dokumentácia týkajúca sa 

medzinárodného teamingového projektu 

vyhodnoteného v rámci 2. kola výzvy programu 

Horizont 2020 kód výzvy: H2020-WIDESPREAD-01-2016-

2017-TeamingPhase2: 

1. grantová zmluva schváleného projektu v programe 

Horizont 2020 v rámci predmetnej výzvy – platné iba 

v prípade žiadateľa, ak je komplementárny teamingový 

projekt schválený a súčasne aj financovaný z programu 

Horizont 2020; 

2. opis projektu podaný v rámci 2. kola predmetnej 

výzvy v programe Horizont 2020 a plánovaný rozpočet,  

– platné pre všetkých žiadateľov; 

3. biznis plán teamingového centra predložený 

Európskej komisii ako výstup pri príprave projektu do 2. 

kola predmetnej výzvy programu Horizont 2020 – platné 

pre všetkých žiadateľov; 

4. výsledky hodnotenia teamingového projektu v rámci  

2. kola predmetnej výzvy programu Horizont 2020 – 

hodnotiaci hárok – preukazujúci splnenie minimálneho 

počtu bodov celkovo, ako aj v rámci vnútorných 

minimálnych požiadaviek - minimálny počet bodov 

v rámci všetkých troch kritérií hodnotených v rámci 

Horizontu 2020 a súčasne minimálny potrebný počet 

bodov celkovo15 - platné pre všetkých žiadateľov. 

                                                 
14 V priebehu implementácie projektu môže byť rozsah požadovaných údajov vo vzťahu k merateľným 

ukazovateľom upravený (rozšírený, resp. zúžený) a poskytovanie týchto údajov bude prebiehať v súlade 

s podmienkami dohodnutými v zmluve o poskytnutí NFP/uvedenými v rozhodnutí o schválení podľa § 16 ods. 2 

zákona o príspevku z EŠIF. 
15 V rámci Horizontu 2020 sú projekty v rámci odborných kritérií hodnotení v troch oblastiach – excelentnosť (kvalita 

výskumu) – minimálny požadovaný počet bodov 3,00 z 5,00; impakt projektu (minimálny požadovaný počet bodov 

3,00 z 5,00) a efektívnosť a kvalita manažmentu (minimálny požadovaný počet bodov 3,00 z 5,00). Súčasne 

minimálny požadovaný počet bodov je 10,00.  
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Zdroj overenia splnenia jednotlivých podmienok poskytnutia príspevku je uvedený v 

prílohe č. 1 výzvy (formulár ŽoNFP, časť 14. Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP). 

 

3. Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie k výzve 

VA v konaní o ŽoNFP overuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku v súlade s touto 

výzvou a dokumentmi, na ktoré sa výzva odvoláva. Konanie o ŽoNFP prebieha v rámci 

nasledujúcich základných fáz: 

1. Administratívne overenie; 

2. Odborné hodnotenie a výber; 

3. Opravné prostriedky (nepovinná časť konania). 

 

Bližšie informácie o postupe 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. 

 

VA v rámci tejto výzvy nevyužije zásobník ŽoNFP v súlade s § 21 zákona o príspevku z EŠIF. 

 

VA zverejní na webovom sídle www.opvai.sk do 60 pracovných dní od skončenia 

rozhodovania o ŽoNFP zoznam schválených žiadostí o NFP a Zoznam neschválených žiadostí 

o NFP v poradí určenom na základe aplikácii kritérií pre výber projektov. Zoznam schválených 

a neschválených ŽoNFP obsahuje údaje v rozsahu podľa § 48 ods.1 a ods. 2 zákona o 

príspevku z EŠIF. 

Žiadateľ berie na vedomie, že zverejňované informácie, ktoré sú považované za osobné 

údaje sú VA a CKO oprávnení zverejniť bez osobitného súhlasu žiadateľa v súlade s § 47 

zákona o príspevku z EŠIF. 

 

Po schválení ŽoNFP zašle VA – prostredníctvom Sekcie implementácie OP VaI písomný 

návrh na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP žiadateľovi: 

 

a) ktorému rozhodnutie o schválení ŽoNFP nadobudlo právoplatnosť, 

b) ktorý poskytol súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

Bližšie podrobnosti a procesný postup pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí NFP je uvedený v 

Príručke pre žiadateľa, v kapitole 5 Uzavretie 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, kedy nie je možné konať o ŽoNFP predložených na základe 

pôvodne vyhlásenej výzvy, alebo je zmena potrebná za účelom jej optimalizácie, resp. 

vhodnejšieho nastavenia, je VA oprávnená za podmienok stanovených v zákone č. 292/2014 

http://www.opvai.sk/
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Z. z. o príspevku poskytovanom z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov výzvu zmeniť alebo zrušiť. 

Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z európskych štrukturálnych 

a investičných fondov (ďalej len „zákon 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.  

VA je oprávnená 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 zmenou 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. 

Ak dôjde k podstatnej zmene 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, resp. dôvod 

zrušenia. Zároveň predmetné zmeny vyznačí formou sledovania zmien (track changes). 

VA výzvu zruší prostredníctvom informácie o zrušení výzvy, ktorú zverejní na predmetnom 

webovom sídle. 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.  

http://www.opvai.sk/
http://www.opvai.sk/
http://www.opvai.sk/
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Zmena výzvy, resp. zrušenie výzvy je účinné v súlade s informáciou uvedenou v 

usmernení/informácii o zrušení výzvy, najskôr však dňom zverejnenia na webovom sídle 

www.opvai.sk. 

 

5. Prílohy výzvy 

1.  Formulár ŽoNFP + Zoznam povinných príloh 

2.  Príručka pre žiadateľa, verzia 4.1 

3.  Príručka oprávnenosti výdavkov OP VaI, verzia 6.1 

4.  Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov projektu 

5.  
Zoznam merateľných ukazovateľov, vrátane ukazovateľov relevantných k HP a iných 

údajov 

6.  
Efektívna spolupráca pri projektoch výskumu a vývoja – pravidlá štátnej pomoci pri 

budovaní a využívaní výskumných infraštruktúr 

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

8.  Test podniku v ťažkostiach 

9.  Kritériá pre výber projektov v rámci špecifického cieľa 1.1.3 a 2.1.1 

10.  
Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euratom) 

č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov 

11.  Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR 

12.  Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 

13.  

Ďalšie podporné dokumenty a informácie (zoznam odkazov): 

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 k monitorovaniu projektov 

i) Štruktúrovaný životopis vo formáte Europass 

j) Stratégia financovania EŠIF pre programové obdobie 2014 – 2020 

k) Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR 

l) Systém implementácie Horizontálnych princípov Rovnosť mužov a žien 

a nediskriminácia, na roky 2014 – 2020 

m) Systém implementácie Horizontálneho princípu Udržateľný rozvoj, na roky 2014 – 

2020 

14.  Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane povinných príloh, Vzor zmluvy o partnerstve 

http://www.opvai.sk/
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15.  Dlhodobé strategické programy výskumu a vývoja 

16.  Oblasti intervencie OP VaI 

 


