
Kritérium Bližšia špecifikácia

Príloha č. 2 Prehľad HaVK s potrebou vytvorenia metodiky pre ich aplikáciu

Súlad projektu s celkovou intervenčnou logikou a programovou 

stratégiou 

operačného programu Výskum 

a inovácie, ako aj súlad s

cieľmi výzvy na predkladanie projektov a politikami RIS3 SK

Obsahové zameranie aktivít  projektu na domény

 inteligentnej špecializácie RIS3 SK

Komplementarita predkladaného projektu s medzinárodným projektom, 

na ktorý je predkladaný projekt viazaný.

Vhodnosť a prepojenosť navrhovaných aktivít projektu vo vzťahu k 

východiskovej situácii a k stanoveným cieľom projektu  z vecného a 

časového hľadiska.

Súlad, komplementarita a priama nadväznosť projektu s už 

realizovanými aktivitami v oblasti, na ktoré je projekt zameraný.

V relevantnej výzve bude bližšie zadefinované:

- ciele výzvy;

- prepojenie na politiky RIS3 a súlad s RIS3;

V Príručke pre Žiadateľa (samostatná pre každú výzvu) bude bližší popis

- intervenčnej logiky výzvy vo vzťahu k OP VaI;

- cieľov výzvy;

- určenia prepojenia na politiky RIS3, súlad s RIS3 a príslušnosti k relevantnej doméne inteligentnej špecializácie;

 V Príručke pre odborného hodnotiteľa bude bližšie zadefinovaný spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria vo vzťahu k:

- cieľom;

- intervenčnej logike;

- očakávaným výsledkom; 

- plánovaným aktivitám.

V Príručke pre Žiadateľa (samostatná pre každú výzvu) bude bližší popis určenia príslušnosti k relevantnej doméne inteligentnej špecializácie 

s dôrazom na potrebu bližšej špecifikácie relevantných aktivít z pohľadu prepojenia na jednotlivé domény inteligentnej špecializácie. 

V Príručke pre Žiadateľa (samostatná pre každú výzvu) bude uvedená  bližšia špecifikácia:

 - potenciálne komplementárnych medzinárodných projektov vo vzťahu k predkladanému výskumno - vývojovému zámeru;

 - vnútornej logiky projektov vo vzťahu k plánovaným aktivitám v rámci projektu OP VaI a realizovaným/plánovaným aktivítám v rámci  

komplementárneho projektu. 

V Príručke pre Žiadateľa (samostatná pre každú výzvu) bude uvedená  bližšia špecifikácia pre definovanie aktuálneho stavu v jednotlivých 

oblastiach a taktiež j epotrebné bližšie špecifikovať relevantné potreby vo vzťahu k predkladanému projektu.



Relevancia projektu k cieľom Stratégie Európskej únie pre dunajský 

región
Vo výzve a Príručke pre Žiadateľa budú zadefinované konkrétne ciele Stratégie pre dunajský región v relevancii k cieľom výzvy.

Súlad projektu so zásadou výskumno-vývojovej excelentnosti (vysokej 

kvality obsahového zámeru projektu)

Miera originálnosti a inovatívnosti predkladaného projektu

Posúdenie projektu z pohľadu pritiahnutia a udržania  výskumných 

pracovníkov v organizácii žiadateľa/partnerov

Zabezpečenie odborných kapacít na riadenie a realizáciu projektu

Príspevok projektu k cieľu OP VaI pritiahnuť špičkových zahraničných 

vedcov pre spoluprácu na projektoch v rámci relevantných oblastí 

domén RIS3 SK

Zabezpečenie administratívnych kapacít na riadenie a realizáciu 

projektu

Vo výzve, Príručke pre Žiadateľa a Príručke pre odborného hodnotiteľa bude bližšie špecifikovaná/é:

 -  originálnosť a inovatívnosť vo vzťahu ku konkrétnej výzve, oprávneným aktivítám a konkrétnym príkladom pre zamedzenie subjektívneho 

prístupu jednotlivých odborných hodnotiteľov;

 - konkrétnych prínosov z realizovania jednotlivých výskumno-vývojových zámerov (impakt projektu z pohľadu potenciálu využiteľnosti jeho 

výsledkov v praxi). Súčasne metodika posudzovania originálnosti a inovatívnosti projektu bude schvaľovaná Radou Výskumnej agentúry. 

Vo výzve, Príručke pre Žiadateľa a Príručke pre odborného hodnotiteľa bude uvedená bližšia špecifikácia excelentnosti ako takej vo vzťahu 

ku konkrétnym príkladom miery excelentnosti ako napr. jedinečnosť zámeru, postupov, spôsobu využitia výsledkov výskumu a vývoja 

obsahový súlad a väzbs na svetové trendy v danej oblasti, prípadná obsahová väzba na príslušné konkrétne obsahové zamerania 

pracovných programov H2020, minimálne štandardy potrebné pre výskumný tím projektu a vývoja a pod. Súčasne metodika posudzovania 

excelentnosti bude schvaľovaná Radou Výskumnej agentúry. 

Vo výzve, Príručke pre Žiadateľa a Príručke pre odborného hodnotiteľa bude bližšie zadefinovaná "špičkovosť" zahraničných vedcov" z 

pohľadu konkrétnych skúseností a participácie na aktivitách výskumu a vývoja v medzinárodnom meradle a ďalších relevantných 

ukazovateľov. 

Vo výzve a Príručke pre Žiadateľa bude konkrétnejšie zadefinovaný nielen potenciál ale aj konkrétny spôsob aplikácie daného kritéria vo 

vzťahu k miere naplnenia kritéria ako napr. limitné počty výskumných pracovníkov k bodovým intervalom z pohľadu cieľov konkrétnych 

výziev a minimálna dĺžka doby ich pôsobenia v organizácii.  

Vo výzve a Príručke pre Žiadateľa budú zadefinované konkrétne aspekty miery zabezpečenia administratívnych kapacít vo vzťahu k 

 - dosiahnutému vzdelaniu;

 - deklarovaným skúsenostiam s realizovanými projektami a disponovaním s už existujúcim interným dostatočne skúseným tímom;

 -  dostatočný počet kapacít a pod. 

Vo výzve a Príručke pre Žiadateľa budú zadefinované konkrétne aspekty miery zabezpečenia doborných kapacít vo vzťahu k 

 - dosiahnutému vzdelaniua vyžadovanému počtu špičkových vedeckých pracovníkov (napr. cez H-index); 

 - deklarovaným skúsenostiam s realizovanými projektami;

 - dostatočný počet kapacít a pod. 



Finančná situácia žiadateľa/partnera

V príručke pre OH bude špecifikovaná metodika k aplikovaniu daného kritéria vo vzťahu relevancie hodnotenia k jednotlivým modelom 

hodnotenia finančnej situácie. Taktiež budú konkrétne opísané konkrétne modelové situácie pri projektoch, nakoľko pripravované Výzvy 

budú podmienené partnerstvom. 

Podiel súkromných investícií na financovaní v rámci zapojeného 

podnikateľského sektora v projekte

V príručke pre odborného hodnotiteľa bude bližšie špecifikovaný spôsob aplikácie hodnotenia a to v nevyhnutnosti objasnenia postupu pri 

zapojení viacero subjektov súkromného sektora v projekte a to z pohľadu nevyhnutnsoti kumulovania týchto hodnôt. Taktiež budú bližšie 

špecifikované jednotlivé premenné vstupujúce do výpočtu intervalovej hodnoty. 

Efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť výdavkov projektu

Efektívnosť vynaložených investícií do obstarania kľúčových výstupov 

projektu (uplatnenie princípu "hodnota za peniaze")

Finančná a vecná udržateľnosť projektu

Príspevok projektu k cieľu OP VaI pritiahnuť/reintegrovať slovenských 

vedcov pôsobiach v zahraničí späť pre spolupácu na projektoch v 

rámci relevantných oblastí domén RIS3 SK

Vo výzve, Príručke pre Žiadateľa a Príručke pre odborného hodnotiteľa budú bližšie zadefinované  limitné hranice pre jednotlivé bodové 

zvýhodnenia s uvedenou metodikou aplikácie tohto kritéria. 

V príručke pre OH budú bližšie špecifikované determinanty finančnej udržateľnosti projektu ako napr. nastavenie požiadaviek z pohľadu 

ekonomickej udržateľnosti projektov, miery akceptovanej finančnej výkonnosti zapojených subjektov a pod.. 

Vo výzve, Príručke pre Žiadateľa a Príručke pre odborného hodnotiteľa budú bližšie zadefinované kvalitastívne požiadavky na  slovneksých 

vedcov pre aplikáciu tohto kritéria a to  z pohľadu konkrétnych skúseností a participácie na aktivitách výskumu a vývoja v medzinárodnom 

meradle a ďalších relevantných ukazovateľov. 

Vo výzve, Príručke pre Žiadateľa a Príručke pre odborného hodnotiteľa budú bližšie zadefinované kvalitatívne požiadavky na  slovenských 

vedcov pre aplikáciu tohto kritéria a to  z pohľadu konkrétnych skúseností a participácie na aktivitách výskumu a vývoja v medzinárodnom 

meradle a ďalších relevantných ukazovateľov.  Taktiež bude zadefinovaná minimálna dĺžka doby ich pôsobenia v organizácii 

žiadateľa/partnera, ako aj minimálna forma pracovno-právneho vzťahu.


