VÝSKUMNÁ AGENTÚRA
ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie
vyhlasuje

Výzvu na výber odborných hodnotiteľov
žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených

v rámci:
Operačný program:

Výskum a inovácie

Prioritná os:

1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Investičná priorita:

1.1 Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry
a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu
a inovácií a podpora kompetenčných centier, najmä
takýchto centier európskeho záujmu
1.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie
a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami
výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím
prostredím, najmä podpory investovania do vývoja
produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej
inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb,
stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej
inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za
podpory technologického a aplikovaného výskumu,
pilotných projektov, opatrení skorého overovania
výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby,
najmä v základných podporných technológiách, a šírenia
technológií na všeobecný účel

Špecifický cieľ:

1.1.2 Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej
spolupráce
1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia
koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných
inštitúcií
1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom
spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
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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
2.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie
a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami
výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím
prostredím, najmä podpory investovania do vývoja
produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej
inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb,
stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej
inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za
podpory technologického a aplikovaného výskumu,
pilotných projektov, opatrení skorého overovania
výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby,
najmä v základných podporných technológiách, a šírenia
technológií na všeobecný účel.

Špecifický cieľ:

2.1.1 Zvýšenie výskumnej aktivity Bratislavského kraja
prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumnovzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít
výskumných inštitúcií v Bratislave
2.2.1 Zvýšenie súkromných investícií
budovania VaV centier v Bratislave

Typ výzvy:

otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy:
Dátum aktualizácie výzvy:

28. 5. 2018
25. 7. 2018
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prostredníctvom

1

Kritériá pre zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov

1.1 Všeobecné kritériá
Pre zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov stanovuje VA tieto všeobecné
kritériá:
● bezúhonnosť
● plná spôsobilosť na právne úkony
● porozumenie slovenskému/českému a anglickému jazyku – uchádzač
vyhlasuje v rámci žiadosti o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov,
že rozumie slovenskému/českému jazyku slovom a písmom a zároveň je
skúseným používateľom anglického jazyka, t.j. rozumie dlhým a zložitým
faktickým a literárnym textom, pričom rozoznáva rozdiely v štýle1.

1.2 Odborné kritériá
Uchádzači o odborné hodnotenie VaV projektov zašlú VA vyplnené žiadosti
o zaradenie do zoznamu OH aj s vyplnenými prílohami. Na základe vyhodnotenia
odborných kritérií bude možné uchádzačov o odborné hodnotenie VaV projektov
rozdeliť do dvoch kategórií minimálnych štandardov pre zaradenie do zoznamu OH:
a) žiadatelia z „nepodnikateľských výskumných inštitúcií (štátne výskumné inštitúcie,
vysoké školy, rezortné výskumné ústavy a pod.)







identifikácia znalostnej oblasti alebo maximálne dvoch znalostných oblastí
vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa
preukázanie relevantnej praxe pre danú znalostnú oblasť (10 rokov, za
posledných 15 rokov, posledná skúsenosť nie staršia ako 1 rok)
5 skúseností s realizáciou VaV projektov za posledných 10 rokov v relevantnom
vednom odbore vzhľadom k identifikovanej znalostnej oblasti, v ktorej sa
kvalifikuje
5 rôznych vedeckých publikácií zverejnených v indexovaných databázach za
posledných 10 rokov v relevantných vedných odboroch vzhľadom
k identifikovanej znalostnej oblasti, v ktorej sa kvalifikuje

b) žiadatelia z prostredia podnikateľskej praxe



1

identifikácia znalostnej oblasti alebo maximálne dvoch znalostných oblastí
vysokoškolské vzdelanie minimálne 2. stupňa

https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/elpexamples_22.pdf
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preukázanie relevantnej praxe pre danú znalostnú oblasť (10 rokov, za
posledných 15 rokov, posledná skúsenosť nie staršia ako 1 rok)
 5 skúseností s:
o realizáciou VaV projektov, a/alebo
o participáciou na výstupe relevantnom pre prax, napr. patentová
prihláška, úžitkový/priemyselný vzor a pod.
v relevantnom vednom odbore vzhľadom k identifikovanej znalostnej oblasti, v ktorej
sa kvalifikuje.


Uchádzači, ktorí nesplnia všeobecné a/alebo odborné kritériá, automaticky nebudú
zaradení do zoznamu OH, o čom budú písomne informovaní.
Ďalšie špecifické kvalifikačné a osobnostné predpoklady:
 ovládanie práce s PC a znalosť programov balíka Microsoft Office (MS Word,
MS Excel);
 schopnosť posúdiť výsledky finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov
a výnosov projektu (bude predmetom školenia OH zabezpečenej zo strany
VA);
 znalosť strategických a programových dokumentov a riadiacej dokumentácie:
 Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR
a Implementačný plán Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú
špecializáciu SR, vrátane jednotlivých domén inteligentnej špecializácie
RIS3;
 znalosti platných právnych predpisov SR a EÚ (viď. kapitola 6: Odkaz na
relevantné dokumenty);
 operačný program Výskum a inovácie.
Od úspešného žiadateľa sa vyžaduje vysoká miera objektivity, čestnosti, diskrétnosti,
schopnosť pracovať pod časovým tlakom a schopnosť dodržiavať stanovené termíny.
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Náležitosti k výberu uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí
o nenávratný finančných príspevok

1. Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH:
-

nepodnikateľskej výskumnej inštitúcie, vypĺňa prílohu č. 1a výzvy,

-

prostredia podnikateľskej (aplikačnej) praxe, vypĺňa prílohu č. 1b výzvy.

2. Životopis preukazujúci vzdelanie, odborné skúsenosti – priložiť vyplnený
formulár vo forme Europass2 (Príloha č. 1 žiadosti o zaradenie do zoznamu OH);
2

https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
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3. Kópia dokladu preukazujúceho dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 2. alebo
3. stupňa (bez notárskeho overenia) (Príloha č. 2 žiadosti o zaradenie do
zoznamu OH).
4. Vyhlásenie o bezúhonnosti (Príloha č. 3 žiadosti o zaradenie do zoznamu OH) –
žiadateľ vyhlasuje v rámci žiadosti o zaradenie uchádzača na pozíciu
odborného hodnotiteľa, že nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný
čin, čo môže kedykoľvek na vyzvanie VA ako sprostredkovateľského orgánu pre
operačný program Výskum a inovácie preukázať výpisom z registra trestov nie
starším ako 3 mesiace.
5. Zamestnávateľom potvrdené referencie o praxi uchádzača (potvrdzujúce
minimálne zadefinovanú požadovanú prax v požadovanej znalostnej oblasti3)
preukazuje v prílohe č. 4 žiadosti o zaradenie do zoznamu OH. V prípade
štátnych zamestnancov postačuje doložiť opis štátnozamestnaneckého
miesta, ak je z neho zrejmá uvedená činnosť.
6. Zoznam dosiahnutých výstupov/výsledkov v požadovanej znalostnej oblasti4
(Príloha č. 5 žiadosti o zaradenie do zoznamu OH).
-

žiadateľ z nepodnikateľskej výskumnej inštitúcie vypĺňa Zoznam vedeckých
publikácií za posledných 10 rokov,

-

žiadateľ z prostredia podnikateľskej (aplikačnej) praxe vypĺňa Zoznam
patentových prihlášok/priemyselných vzorov/inej formy duševného
vlastníctva.

7. Skúsenosti s realizáciou výskumných projektov v podobe zoznamu (Príloha č. 6
žiadosti o zaradenie do zoznamu OH)
8. Súhlas so zverejnením informácií v zmysle § 48 a § 49 zákona o príspevku z EŠIF
(Príloha č. 8 žiadosti o zaradenie do zoznamu OH).
9. Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov podľa § 47 zákona o príspevku z EŠIF
v spojitosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (Príloha č. 9 žiadosti o zaradenie do zoznamu
OH).

uchádzač o zaradenie do zoznamu OH identifikuje príslušné znalostné oblasti a svoje zatriedenie na základe prílohy
č. 2 výzvy, pričom uvedie v žiadosti maximálne dve znalostné oblasti v rámci ktorých bude vykonávať odborné
hodnotenie. Skúsenosti v rámci znalostných oblastí preukazuje referenciami uvádzanými v prílohe č. 4 žiadosti
o zaradenie do zoznamu OH
4
uchádzač o zaradenie do zoznamu OH identifikuje príslušné znalostné oblasti a svoje zatriedenie na základe prílohy
č. 2 výzvy, pričom uvedie v žiadosti maximálne dve znalostné oblasti v rámci ktorých bude vykonávať odborné
hodnotenie. Skúsenosti v rámci znalostných oblastí preukazuje referenciami uvádzanými v prílohe č. 4 žiadosti
o zaradenie do zoznamu OH
3
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Ďalšie informácie

Uchádzači spĺňajúci kritériá budú informovaní o zaradení do zoznamu OH a budú im
poskytnuté podrobnejšie informácie o:
-

podmienkach evidencie v zozname OH,

-

povinnosti aktualizovať poskytnuté údaje,

-

možnosti vylúčenia zo zoznamu OH, a

-

procese a podmienkach posudzovania ŽoNFP.

Každý OH, bude zaradený do minimálne jednej a maximálne do dvoch z trinástich
znalostných oblastí odborných hodnotiteľov5:
1) Automatizácia a robotizácia
2) Energetika
3) Environmentálne inžinierstvo
4) Farmácia a lekárske vedy
5) Chemické vedy a technológie
6) IKT
7) Kreatívny priemysel
8) Lesné hospodárstvo
9) Materiálové inžinierstvo a nanotechnológie
10) Potravinárska technológia
11) Rastlinná výroba, genetika rastlín a živočíchov
12) Stroje, konštrukcie a zariadenia/technológie
13) Živočíšna výroba.
VA si vyhradzuje právo nezaradiť do/vylúčiť zo zoznamu OH uchádzačov, pri ktorých
boli identifikované nasledovné skutočnosti:
-

v rámci predchádzajúcich hodnotení boli identifikované vážne pochybenia pri
hodnotení,
bola zaznamenaná opakovaná nedostupnosť hodnotiteľa pre odborné
hodnotenie,
boli identifikované činnosti, ktoré zakladajú pochybnosti o nestrannosti výkonu
odborného hodnotenia.

Neúplné žiadosti, žiadosti, v ktorých sa nachádzajú nezrovnalosti alebo žiadosti
nespĺňajúce vyššie uvedené kritériá, nebudú zaradené do zoznamu OH, ak ani
po vyzvaní zo strany VA nedoplnia chýbajúce náležitosti do 5 pracovných dní
od zaslania takéhoto vyzvania. O nezaradení do zoznamu OH budú uchádzači
písomne informovaní zo strany VA s uvedením dôvodu nezaradenia do zoznamu.

5

Podrobnejšiu špecifikáciu viď. Príloha č. 2 Definičný rámec znalostných oblastí OH.
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Odborný hodnotiteľ nesmie vykonávať odborné hodnotenie ŽoNFP, voči ktorej je
zainteresovanou osobou v zmysle zákona o príspevku z EŠIF. Podmienky zákazu
konfliktu záujmov bližšie definuje zákon č. 292/2014 Z. z o príspevku poskytovanom z
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o
Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom
fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom
námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o
Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom
fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie
Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej aj „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1303/2013“).
V zmysle čl. 5 ods. 4 štatútu Monitorovacieho výboru pre OP VaI je zároveň výkon
funkcie člena výboru nezlučiteľný s funkciou odborného hodnotiteľa pre projekty OP
VaI v prípade, že:
a) je zamestnancom organizácie podávajúcej ŽoNFP alebo je s ňou v inom
obdobnom vzťahu alebo;
b) je zamestnancom partnera organizácie podávajúcej ŽoNFP alebo je s ňou v
inom obdobnom vzťahu alebo;
c) sa akýmkoľvek spôsobom podieľa na vypracovaní ŽoNFP, vrátane príloh,
alebo je za jej vypracovanie zodpovedný.
V záujme vylúčenia zaujatosti a konfliktu záujmov v priebehu hodnotenia ŽoNFP, budú
odborní hodnotitelia povinní, pri podpise dohody o vykonaní práce, podpísať aj
Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu
záujmov.
Spracovanie osobných údajov záujemcov o pozíciu odborného hodnotiteľa podlieha
slovenskej legislatíve v oblasti ochrany osobných údajov, ktorá je v súlade s príslušnými
smernicami EÚ v danej oblasti (zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon o príspevku z EŠIF).
Odborní hodnotitelia zaradení do zoznamu OH budú v prípade výberu na hodnotenie
konkrétnych ŽoNFP vykonávať posudzovať ŽoNFP z hľadiska:
a) príspevku navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom operačného programu
a prioritnej osi posúdenie obsahovej kvality plánovaných aktivít
výskumu/vývoja v rámci predložených ŽoNFP;
b) navrhovaný spôsob realizácie projektu;
c) administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa/partnera;
d) finančná a ekonomická stránka projektu.
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Odborní hodnotitelia, ktorým budú pridelené ŽoNFP na základe osobitnej funkcionality
systému ITMS2014+, resp. žrebovaním6) budú o danej skutočnosti oboznámení, ako aj
budú informovaní o ďalších skutočnostiach, ako napr. o počte pridelených ŽoNFP,
dokumentoch, ktoré je potrebné doručiť k podpisu dohody o vykonaní práce vrátane
spôsobu a lehoty ich doručenia; predpokladanom termíne, čase a mieste školenia.
Odborní hodnotitelia sú zároveň povinní absolvovať školenie, ako aj podpísať
potvrdenie o jeho absolvovaní.
Odborní hodnotitelia budú honorovaní vo výške od 250 do 450 EUR za posudzovanú
ŽoNFP, pričom výška odmeny bude určená rozsahom hodnotenia v rámci
jednotlivých dopytovo orientovaných výziev.
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Forma, termín a spôsob doručenia

Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH spolu s prílohami zašle uchádzač:




v elektronickej forme na adresu hodnotitel@vyskumnaagentura.sk, pričom do
predmetu správy uvedie „Odborný hodnotiteľ žiadostí o nenávratný finančný
príspevok predložených v rámci výziev VA v prioritných osiach č. 1 a č. 2 OP
VaI“:
 žiadosť vo formáte .xlsx,
 žiadosť vo formáte pdf, podpísaná a naskenovaná (s Prílohou č. 7:
Záverečné vyhlásenia, Prílohou č. 8: Súhlas so zverejnením osobných
údajov a Prílohou č. 9: Informácia o spracovaní a zverejnení osobných
údajov)
alebo podaním do elektronickej schránky Výskumnej agentúry7 zriadenej v
rámci Ústredného portálu verejnej správy, podpísaný kvalifikovaným
elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s
mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou.

Z dôvodu ochrany osobných údajov je potrebné dokumenty zbaliť do archívu .rar/.zip
a zabezpečiť heslom, ktoré záujemca zašle v osobitnom maile (t. j. nie spolu so .rar/.zip
súborom).
Nakoľko výzva je otvorená, žiadosť je možné podať kedykoľvek až do času
ukončenia/zrušenia výzvy.
O termíne ukončenia, resp. zrušenia výzvy, bude VA informovať na webovom sídle OP
VaI.

žrebovanie na úrovni osobitnej Pracovnej skupiny pre proces hodnotenia v rámci OP VaI a prideľovanie OH
k jednotlivým ŽoNFP, a to len v prípade nedostupnosti funkcionality ITMS2014+
7
Prílohy žiadateľ uvedie v rovnakej forme ako pri elektronickej forme.
6

8
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Informácie k výzve

Bližšie informácie k výzve budú uchádzačom poskytnuté prostredníctvom:
● e-mailovej adresy: hodnotitel@vyskumnaagentura.sk
● telefonicky:
+421 915 571 445
Ing. Michal Brezina
+421 915 571 348
Ing. Kajetána Nováková
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Odkazy na relevantné dokumenty

-

Operačný program Výskum a inovácie:
https://www.opvai.sk/o-nas/op-vyskum-inovacie-programovy-dokument/

-

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR:
https://www.opvai.sk/media/98825/poznatkami-k-prosperite-strat%C3%A9giav%C3%BDskumu-a-inov%C3%A1ci%C3%AD-pre-inteligentn%C3%BA%C5%A1pecializ%C3%A1ciu-sr.pdf

-

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) Ā. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií
pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/nariadenie-6512014-gber-stpomoc/

-

Rámec na podporu výskumu, vývoja a inovácií:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52014XC0627%2801%29

-

Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)
https://www.opvai.sk/media/99352/sch-vav-v-znen%C3%AD-dod1_-final_april2018.pdf

-

Implementačný plán Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu
https://www.opvai.sk/media/98685/implementačný-plán_sk_final_ek.pdf

-

Domény inteligentnej špecializácie
https://www.opvai.sk/ris3/dolezite-dokumenty/

-

Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2014 -2020
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/

-

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/292/20170601
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-

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/?qid=1486552843970&uri=CELEX:02013R1303-20161214

-

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra
2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach
týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje
nariadenie (ES) č. 1080/2006 v platnom znení:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/?qid=1486557870098&uri=CELEX:02013R1301-20131220
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Prílohy výzvy

Príloha č. 1a Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov (formulár)
Príloha č. 1b Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov (formulár)
Príloha č. 2 Definičný rámec znalostných oblastí OH
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