Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom
pre operačný program Výskum a vývoj

vyhlasuje
PRIEBEŽNÚ VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ
O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
kód výzvy: OPVaV-2013/4.1/04-SORO
PODPORA CENTIER EXCELENTNOSTI NADNÁRODNÉHO VÝZNAMU A MEDZINÁRODNEJ
SPOLUPRÁCE V OBLASTI VÝSKUMU
pre
Operačný program Výskum a vývoj
Schéma na podporu výskumu a vývoja
(schéma štátnej pomoci)

Prioritná os 4:

Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

Opatrenie 4.1:

Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov
rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji

Dátum zverejnenia výzvy: 28.08.2013
Dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 31.12.2013
Dátum ukončenia výzvy: 31.12.2013

1

1. ÚVOD
V rámci tejto výzvy môžu žiadatelia o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“)
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predkladať žiadosti o NFP v rámci operačného
programu Výskum a vývoj (ďalej „OP VaV“), prioritnej osi 4 Podpora výskumu a vývoja v
Bratislavskom kraji, opatrenia 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja
ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji.
2. CIEĽ
Cieľom opatrenia 4.1 operačného programu Výskum a vývoj je zvyšovanie kvality výskumných
pracovísk a podpora excelentného výskumu v Bratislavskom kraji s dôrazom na oblasti so
strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti.
Slovensko má malú a veľmi otvorenú ekonomiku. Podiel exportov tovarov a služieb na hrubom
domácom produkte narástol v rokoch 1995-2012 z 57,8 % na 95,4 %. K dramatickým nárastom
otvorenosti našej ekonomiky došlo najmä po roku 2000 v súvislosti so zavádzaním ekonomických
reforiem, ekonomickou konjunktúrou vo svete a s potvrdením statusu SR ako budúcej členskej
krajiny EÚ. Ďalší významný nárast nastal po roku 2005 v súvislosti s príchodom veľkých
zahraničných investorov do sektorov automobilového priemyslu a spotrebnej elektroniky. V
súčasnosti dosahuje Slovensko vysoký stupeň integrácie do globálnych sietí obchodu s tovarom a
službami. Hlavné exportné odvetvia slovenského priemyslu sa zatiaľ vyznačujú vysokým stupňom
medzispotreby a nízkym stupňom pridanej hodnoty. Slovenská republika v záujme svojho ďalšieho
rozvoja musí realizovať opatrenia, ktoré pomôžu vo väčšej miere ukotviť rôzne typy aktivít
nadnárodných korporácií na Slovensku, vrátane aktivít v oblasti výskumu a vývoja.
Nadnárodné korporácie (ide o podnikateľské subjekty, ktoré uskutočňujú svoje činnosti minimálne
v dvoch štátoch, prostredníctvom majetkovo previazaných dcérskych spoločností) sú kľúčovým
hráčom v rámci výskumno-vývojových projektov podporených zo 7. Rámcového programu EÚ pre
výskum a vývoj. Aj napriek tomu, že sú na Slovensku silne etablované ekonomicky, ich aktivity s
vysokou pridanou hodnotou - medzi ktoré patrí aj výskum, resp. vývoj - na Slovensku realizované
nie sú, resp. sú realizované len v minimálnej miere1.
Z pohľadu účasti v 7. Rámcovom programe EÚ pre výskum a vývoj výskumné tímy zo Slovenska
sa pokúšali o účasť v 2 086 projektových žiadostiach. Naša celková participácia v riešených
projektoch je na úrovni 362 účastí a získali sme 49,92 mil. EUR ako príspevok Európskej komisie.
V prepočítaní na jedného obyvateľa nás to radí až na 25. miesto medzi krajinami EÚ. Mierne
lepšie sme na tom vo vzťahu k výške HDP, keď sme skončili na 22. mieste. V rámci excelentnej
vedy Slovenská republika doteraz získala len 1 projekt, čo nás radí suverénne na posledné miesto
zo všetkých členských štátov EÚ.
Prioritou vlády SR je pritiahnuť zahraničné investície s vyššou pridanou hodnotou
priemyselných odvetviach, ako aj vo väčšej miere v oblasti výskumu prepájať
korporácie, slovenské firmy a slovenské výskumné inštitúcie a tým zvýšiť potenciál
výskumných inštitúcií zapájať sa vo výraznejšej miere do aktivít a projektov
výskumného priestoru.

v kľúčových
nadnárodné
slovenských
Európskeho

Táto výzva reflektuje nízku mieru výskumných aktivít nadnárodných korporácií pôsobiacich v
Slovenskej republike, ako aj zlé výsledky Slovenskej republiky v rámci medzinárodnej spolupráce
v excelentnom základnom technologickom výskume. Vychádzajúc z vyššie uvedených faktov je

Analýza MŠVVaŠ SR ukazuje, že nadnárodné korporácie, ktoré majú účasť v stovkách výskumných projektov podporených zo 7.
Rámcového programu EÚ pre výskum a vývoj a pritom majú pobočky na Slovensku, realizujú tieto výskumné aktivity na 100% mimo
Slovenska a slovenské pobočky nie sú do týchto výskumných aktivít zapájané.
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výzva zameraná na podporu zriaďovania výskumných centier nadnárodných korporácií (I. etapa2)
zameraných na základný výskum3 excelentnej kvality realizovaný aj za účasti slovenských
podnikateľských subjektov a špičkových výskumných kolektívov výskumných inštitúcií. Výzva je
zameraná na priamu spoluprácu podnikov s výskumnými inštitúciami, pričom nositeľom projektu –
žiadateľom – je samotný podnik - nadnárodná korporácia4, ktorá je aktívna v 7. Rámcovom
programe EÚ pre výskum a vývoj, alebo má vysokú intenzitu vnútorných investícií do vlastných
výskumno-vývojových aktivít.
Cieľom výzvy je rozvíjať pevnejšie väzby medzi podnikmi a výskumnými inštitúciami realizujúcimi
základný výskum5, a to aj s využitím existujúcej výskumnej základne nadnárodných korporácií na
jednej strane a existujúcich výskumných kapacít podporených z predchádzajúcich výziev z
operačného programu Výskum a vývoj.
V neposlednom rade je cieľom výzvy zvýšiť potenciál Slovenskej republiky zapojiť sa do projektov
v rámci excelentnej vedeckej základne Horizontu 2020, ako pokračovateľa 7. Rámcového
programu EÚ pre výskum a vývoj (pozri schéma č. 1).
Schéma 1: Vnútorná štruktúra Horizontu 2020 (8. Rámcový program EÚ pre výskum a vývoj)

Priority stratégie Európa 2020
Medzinárodná
spolupráca

Európsky výskumný
priestor

Riešenie spoločenských výziev
•
•
•
•
•
•
•
•

Zdravie, demografické zmeny a blahobyt
Bezpečnosť potravín a bio-ekonomika
Bezpečné, čisté a efektívne energie
Inteligentná, zelená a integrovaná
doprava
Dodávky surovinových zdrojov
Efektivita zdrojov a klimatické akcie
Inkluzívne, inovatívne a bezpečné
spoločnosti
EIT a JRC budú prispievať k riešeniu
týchto výziev

Vytváranie vedúcej úlohy
priemyslu a konkurenčné rámce
•

•
•

vedúce postavenie v vznikajúcich a
priemyselných technológiách
Prístup k rizikovému financovaniu
Inovácie v MSP

Excelentnosť vedeckej základne
•

Výskum na hraniciach poznania

• Budúce a vznikajúce technológie (FET)
•
•

Ľahší prístup

Znalosti a rozvoj kariéry (Marie Sklodowksa Curie)
Výskumné infraštruktúry

Koherentnosť s
ostatnými aktivitami
EÚ a ČS

Cieľom výzvy je podporiť projekty zriaďovania výskumných centier nadnárodného
významu, ktorých výskumné zameranie bude orientované aj na budúce a vznikajúce
technológie (FET). Tieto patria medzi prioritné oblasti excelentnej vedy (základný výskum),
ktoré budú výrazným spôsobom podporované v rámci Horizontu 2020 a podporené

Každé podporené centrum prejde ku koncu realizácie projektu medzinárodným hodnotením a v prípade jeho pozitívneho výsledku
bude podporené v rámci II. etapy podpory (možnosť získania podpory maximálne na 5 ďalších rokov) z operačného programu Výskum
a inovácie v programovom období 2014 - 2020. V rámci druhej etapy budú podporené aktivity nielen v základnom výskume, ale aj v
aplikovanom výskume a experimentálnom vývoji v rámci celého územia Slovenska za využitia flexibilných pravidiel nariadení ES pre
roky 2014 - 2020.
3
Definícia jednotlivých typov výskumu a vývoja je uvedená v Schéme na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci; príloha č.
6 k výzve).
4
Ide o podnikateľský subjekt, ktoré uskutočňuje svoju činnosť minimálne v dvoch štátoch (prostredníctvom majetkovo previazaných
dcérskych spoločností).
5
Základný výskum - predstavuje experimentálnu alebo teoretickú prácu vykonávanú najmä s cieľom získať nové poznatky o
podstatných základoch javov a o pozorovateľných skutočnostiach bez plánovaného priameho uplatnenia alebo použitia v praxi.
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výskumné centrá majú koncentrovať slovenský potenciál schopný zapojiť sa do tejto časti
Horizontu 2020.
Špecifické ciele výzvy na predkladanie žiadostí o NFP:
-

iniciovanie výskumných aktivít nadnárodných korporácií pôsobiacich na Slovensku a
aktívna spolupráca s výskumnými centrami nadnárodných korporácií v iných krajinách
posilnenie spolupráce v oblasti výskumu medzi podnikateľskou sférou a výskumnými
organizáciami
posilnenie výskumnej základne podnikateľskej sféry a zvýšenie jej potenciálu zapojiť sa do
aktivít a projektov Európskeho výskumného priestoru
zvýšenie potenciálu zapojiť sa do projektov excelentnej vedy v rámci Horizontu 2020
komplementárna podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti excelentnej vedy s dôrazom
na iniciatívy a programy Európskej únie (najmä 7. Rámcový program EÚ pre výskum
a vývoj, resp. Horizont 2020).

Na projekty predkladané v rámci tejto výzvy sa vzťahujú pravidlá štátnej pomoci, tzn. musia spĺňať
podmienky a kritériá nasledovnej schémy štátnej pomoci:
Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci), príloha č. 6 tejto výzvy,
uverejnená v Obchodnom vestníku SR č. OV76C/2011 (19. 4. 2011)
3. OPRÁVNENÉ AKTIVITY
Rámcovými aktivitami opatrenia, na ktoré sa výzva viaže, sú:
Rámcová aktivita 4.1.1: Podpora výmenných a spoločných výskumných programov slovenských
výskumno-vývojových a vzdelávacích inštitúcií v Bratislavskom kraji, ktoré budú mať
medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými inštitúciami výskumu a vývoja
Príklady aktivít:
 projekty spoločného výskumu na slovenských univerzitách, výskumných a vývojových
inštitúciách s výskumnými a vývojovými pracoviskami sveta,
 investičné a bežné náklady priamo vyplývajúce z projektov spoločného výskumu na
slovenských univerzitách, výskumných a vývojových inštitúciách s výskumnými pracoviskami z
najlepších svetových výskumných a vývojových pracovísk.
Rámcová aktivita 4.1.3: Podpora spolupráce medzi regionálnymi štruktúrami a pracoviskami
výskumu a vývoja, vrátane spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a strednými školami
v Bratislavskom kraji
Príklady aktivít:
 podpora začleňovania výskumných pracovísk výskumu a vývoja do nadregionálnych a
medzinárodných sietí pre spoluprácu vo výskume, vývoji a v inováciách,
 podpora výskumných projektov pre potreby regionálneho rozvoja vo väzbe na regionálne
rozvojové dokumenty,
 podpora spoločných projektov výskumných pracovísk so strednými školami.
Rámcová aktivita 4.1.4: Podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja
v Bratislavskom kraji
Príklady aktivít:
 doplnková podpora výskumných projektov a tímov financovaných z Rámcového programu EÚ
pre výskum a vývoj,
 podpora účasti na zahraničných networkingových podujatiach, prezentáciách výskumných
pracovísk a pod.
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Žiadateľ - veľký podnik písomne vyhlási, že poskytnutú pomoc nepoužije na podporu investícií na
premiestnenie ich výroby a/alebo služieb z iného členského štátu EÚ. Ak tak uskutoční, veľkému
podniku nebude schválená pomoc.6
Realizácia projektu musí viesť k zriadeniu centra excelentnosti nadnárodného významu a k
realizácii medzinárodnej výskumnej spolupráce.
Počas realizácie projektu musí vzniknúť aj aktívna spolupráca s inými výskumnými centrami
žiadateľa. Do výskumných aktivít novozriadeného centra excelentnosti nadnárodného významu sa
musia zapojiť výskumné kapacity žiadateľa - zahraniční výskumní pracovníci -ktorí sú aktívní v
európskych výskumných projektoch, alebo interných výskumno-vývojových aktivitách žiadateľa
financovaných zo súkromných zdrojov (preukáže sa personálnou maticou v rámci opisu projektu,
ako aj životopismi príslušných špičkových expertov - minimálne 4 experti).
Povinným výstupom projektu, ktorý bude súčasne aj nevyhnutnou podmienkou II. etapy podpory
zriadeného centra excelentnosti, musí byť vypracovanie "strategickej výskumnej agendy 7"
výskumného centra na roky 2015-2020 s cieľom zapojiť sa do konkrétnych projektov excelentnej
vedy a priemyselného výskumu v rámci Horizontu 2020 súčasťou partnerov centra excelentnosti.
Jeden oprávnený žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť maximálne 1 projekt.
V prípade, že žiadateľ v žiadosti o NFP nedodrží povolenú minimálnu, resp. maximálnu
výšku NFP na projekt, stanovenú v tejto výzve, bude táto žiadosť o NFP vylúčená zo
schvaľovacieho procesu. V prípade, že žiadateľ predloží viac žiadostí o NFP ako je
povolené v tejto výzve, budú všetky predložené žiadosti o NFP daného žiadateľa vylúčené
zo schvaľovacieho procesu.
4. OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA
4.1 Oprávnení žiadatelia
Podmienky oprávnenosti v zmysle Schémy štátnej pomoci:
Finančná pomoc v rámci tejto výzvy je určená v zmysle schémy štátnej pomoci pre právnické
osoby, ktoré majú právnu subjektivitu a sú oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2
Obchodného zákonníka8, registrované na území SR, ktoré vykonávajú činnosti výskumu a vývoja
aplánujú realizovať projekty prostredníctvom oprávnených aktivít definovaných v tejto výzve v časti
3. Oprávnené aktivitypodľa Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci,
príloha č. 6 tejto výzvy):


Malé(vrátane mikropodnikov) a stredné podniky

Určujúcou definíciou MSP je definícia uvedená v prílohe I nariadenia Komisie (ES)
č. 800/2008(príloha č. 8 tejto výzvy).9.10


Veľké podniky sú podniky, na ktoré sa nevzťahuje definícia mikropodnikov, malých
a stredných podnikov podľa prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008.

V prípade, ak počas implementácie projektu dôjde k premiestneniu výroby a/alebo služieb z iného členského štátu EÚ, na čo použije
schválenú pomoc, veľký podnik je povinný vrátiť dovtedy obdržanú pomoc od vykonávateľa.
7
Strategická výskumná agenda je dokument obsahujúci základnú víziu rozvoja centra prostredníctvom definovania dlhodobých priorít
výskumu a vývoja, vrátane zapojenia sa do aktivít Európskeho výskumného priestoru. Príklad obdobného dokumentu je prístupný na
nasledovnej adrese: http://www.eniac.eu/web/downloads/SRA2007.pdf .
8
Zákon č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9
Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom
podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách).
10
Úspešný žiadateľ je povinný pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP potvrdiť čestným vyhlásením, že sa jeho status MSP od
podania žiadosti o NFP nezmenil.
6
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Pomoc musí mať motivačný účinok, t.j. musí viesť k zmene správania sa prijímateľa (žiadateľa)
tak, že zvýši svoju úroveň činnosti vo výskume a vývoji.
Pomoc má stimulačný účinok, ak prijímateľ(žiadateľ) predložil žiadosť o NFP vrátane povinných
príloh ASFEU pred začatím akýchkoľvek činnosti na projekte.
Prijímateľ (žiadateľ) môže začať práce na projekte aj pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku, najskôr však dňom predloženia žiadosti o NFP,
pričom výdavky realizované na práce uskutočnené pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku nebudú oprávnené.
Pomoc veľkému podniku môže byť poskytnutá, ak okrem splnenia podmienok stanovených vo
výzve, preukáže prítomnosť motivačného účinku pomoci podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia Komisie
(ES) č. 800/2008. Vykonávateľ schémy poskytne pomoc iba po overení prítomnosti motivačného
účinku pomoci.
Motivačný účinok je definovaný v Schéme na podporu výskumu a vývoja(schéma štátnej pomoci)
časť J. Motivačný účinok a nevyhnutnosť pomoci.
Žiadatelia uvedú v žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) údaje
o počte zamestnancov a o výške obratu, resp. celkovej ročnej hodnote aktív týkajúce sa
posledného schváleného účtovného obdobia a vypočítané na ročnom základe. Údaje sa
zohľadňujú odo dňa účtovnej závierky za posledné schválené účtovné obdobie. Výška zvoleného
obratu sa vypočíta bez dane z pridanej hodnoty (DPH) a iných nepriamych daní. Údaj o počte
zamestnancov sa uvedie aj k termínu podania žiadosti o NFP.
Prijímateľmi (žiadateľmi) nemôžu byť podniky v ťažkostiach. Za podnik v ťažkostiach sa považuje
malý a stredný podnik (ďalej len „MSP“), ktorý spĺňa tieto podmienky:
a) v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným, ak sa viac ako polovica jej základného imania
prekryla stratou a viac ako štvrtina tohto kapitálu bola prekrytá stratou v priebehu
predchádzajúcich 12 mesiacov, alebo
b) v prípade spoločnosti, kde aspoň určitý počet členov ručí neobmedzene za dlhy firmy, ak sa
prekryla stratou viac ako polovica kapitálu vykazovaného v účtoch firmy a viac ako štvrtina tohto
kapitálu bola prekrytá stratou v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov, alebo
c) bez ohľadu na typ dotknutej spoločnosti, ak spĺňa kritériá v súlade s vnútroštátnymi právnymi
predpismi na to, aby sa stala predmetom konania vo veci kolektívnej insolventnosti.
MSP založené pred menej ako troma rokmi sa na účely tejto schémy nepovažuje za podniky
nachádzajúce sa v ťažkostiach v tomto období, pokiaľ nespĺňajú kritériá stanovené v písmene c).
V prípade veľkých podnikov sa podnik v ťažkostiach posudzuje podľa usmernenia Spoločenstva
o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach11.
Finančná pomoc sa neuplatňuje v prípade podniku, voči ktorému je nárokované vrátenie pomoci
na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, v ktorom bola štátna pomoc označená za
neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom.
Finančná pomoc sa nevzťahuje na pomoc na činnosti súvisiace s vývozom, konkrétne na pomoc
priamo súvisiacu s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzku distribučnej siete alebo na

11

Ú. v. EÚ C 244 zo dňa 1.10.2004, str. 2, Ú.v. EÚ C 156 zo dňa 9. 7. 2009, str. 3.
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iné bežné výdavky spojené s vývoznou činnosťou a na pomoc, ktorá je podmienená
uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred dovážaným.
Odvetvia oprávnené na poskytnutie finančnej pomoci sú uvedené v Schéme na podporu výskumu
a vývoja (schéma štátnej pomoci), časť E, bod 2 Odvetvia oprávnené na poskytnutie pomoci.
Žiadatelia musia spĺňať kritériá uvedené v platnej verzii Príručky pre žiadateľa o NFP, časť 4.4
Oprávnenosť žiadateľa.
Ďalšie špecifické podmienky oprávnenosti žiadateľa:
Žiadateľ musí byť subjekt (pobočka nadnárodnej spoločnosti, ktorá má sídlo a podnikateľské
aktivity na Slovensku), ktorý je priamo, alebo prostredníctvom svojej materskej spoločnosti,
zapojený do riešenia projektov 7. Rámcového programu EÚ pre výskum a vývoj, alebo za
posledné 3 roky preukázateľne investoval do výskumu a/alebo vývoja finančné prostriedky vo
výške minimálne 1 milión EUR ročne. Opis projektov financovaných zo 7. Rámcového programu
EÚ pre výskum a vývoj alebo opis vlastných investícií do výskumu a vývoja sa dokladá do
príslušnej časti opisu projektu (časť. C1 opisu projektu obsahujúci názov projektu, dobu riešenia,
partnerov, príspevok EK/vlastné zdroje, zoznam partnerov a stručnú anotáciu projektu).
V prípade preukazovania projektov 7. RP žiadateľ musí preukázať, že sa takýmto spôsobom
zúčastňuje minimálne na 3 projektoch podporených zo zdrojov 7. Rámcového programu EÚ pre
výskum a vývoj, alebo získal zo 7. Rámcového programu EÚ pre výskum a vývoj podporu
minimálne 1,5 mil. EUR.
4.2 Oprávnení partneri žiadateľa
Partnerstvo musí byť vytvorené v rámci spolupráce s nasledovnými organizáciami:


fyzické osoby alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2
Obchodného zákonníka12, registrované na území SR, ktoré vykonávajú činnosti výskumu
a vývoja, aktoré sa budú podieľať na realizácii jednotlivých druhov oprávnených projektov
podľa Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci):
 malé (vrátane mikropodnikov) a stredné podniky. Určujúcou definíciou MSP je
definícia uvedená v prílohe I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 13
 veľké podniky sú podniky, na ktoré sa nevzťahuje definícia mikropodnikov, malých
a stredných podnikov podľa prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008
(spolupráca 2 a viacerých veľkých podnikov sa nepovažuje za efektívnu
spoluprácu).



výskumné organizácie definované v článku 30 nariadenia Komisie (ES) č.800/2008 a to
konkrétne:
 verejné vysoké školy mimo schém štátnej pomoci,
 štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci,
 súkromné vysoké školy mimo schém štátnej pomoci,
 Slovenská akadémia vied a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci,
 organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými
orgánmi štátnej správy mimo schém štátnej pomoci (štátne rozpočtové a štátne
príspevkové organizácie),

Zákon č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Partner úspešného žiadateľa je povinný pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP potvrdiť čestným vyhlásením, že sa jeho status
MSP od podania žiadosti o NFP nezmenil.
12
13
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mimovládne organizácie výskumu a vývoja mimo schém štátnej pomoci zriadené
najneskôr k 1. 1. 2010, ktoré majú najneskôr k 1. 1. 2010 uvedený v predmete
činnosti predmet: výskum alebo výskum a vývoj.

Ak je partnerom fyzickáosoba alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie musí spĺňať
podmienky oprávnenosti stanovené v časti 4.1 tejto výzvy v rámci podmienok Schémy štátnej
pomoci. Všetci partneri musia spĺňať kritériá uvedené v platnej verzii Príručky pre žiadateľa o NFP,
časť 4.5 Oprávnenosť partnera.
Partnerom môže byť len organizácia registrovaná v Slovenskej republike, vykonávajúca aktivity na
oprávnenom mieste realizácie projektu definovanom v bode 7. tejto výzvy.
Partneri žiadateľa sa podieľajú na navrhovaní projektu, ako aj na jeho realizácii v priebehu doby
trvania projektu. V prípade schválenia žiadosti o NFP ASFEU uzavrie zmluvu o poskytnutí NFP so
žiadateľom a nie s jeho partnerom/partnermi. Vzájomné partnerské vzťahy žiadateľa a jeho
partnerov musia byť upravené zmluvou medzi žiadateľom a partnerom najneskôr pred podpisom
zmluvy o poskytnutí NFP medzi žiadateľom a ASFEU.
Je neprípustné nahradiť dodávateľsko-odberateľské vzťahy inštitútom partnerstva!
Partner žiadateľa sa zároveň nesmie zúčastniť ako uchádzač verejného obstarávania, ktoré je
žiadateľ povinný vykonať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Partner nesmie byť
dodávateľom žiadateľa pre aktivity vykonávané v rámci projektu predkladaného v tejto výzve.
Partner je povinný k žiadosti o NFP predložiť prílohy uvedené v prílohe č. 3 výzvy (Zoznam
povinných príloh k žiadosti o NFP).
Zásady, ktorými sa musí riadiť partnerstvo sú definované v platnej verzii Príručky pre žiadateľa
o NFP z , časť 4.5 Oprávnenosť partnera.
V prípade, že partnerom žiadateľa je výskumná organizácia musí spĺňať nasledujúce podmienky:
 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, § 84 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo podľa zákona č. 133/2002 Z. z. o
Slovenskej akadémii vied v znení zákona č. 40/2011 Z. z.;
 vykonáva činnosti v základnom výskume v jednej z vybraných vecných tém výskumu a vývoja
definovaných v Dlhodobom zámere štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015
relevantných pre túto výzvu;
 má stav technickej infraštruktúry výskumu, ktorý umožňuje realizovať výskum v oblasti, na
ktorú je projekt zameraný.
Projekty v rámci tejto schémy, vzhľadom na obstaranie zmluvného výskumu, technických
poznatkov a patentov od tretích subjektov za trhové ceny a v súlade s predpismi verejného
obstarávania a obchodnej verejnej súťaže, nespadajú pod čl. 3.2 Rámca Spoločenstva pre štátnu
pomoc na výskum, vývoj a inovácie (2006/C 323/01).
Každé podporené centrum musí pozostávať z partnerstva, ktoré je tvorené žiadateľom,
minimálne jedným ďalším podnikateľským subjektom a minimálne jednou výskumnou
inštitúciou.
Minimálne jedna výskumná inštitúcia - partner projektu - musí spĺňať ešte nasledovné
kritérium:
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zúčastňuje na riešení minimálne jedného medzinárodného projektu14 v rámci 7. Rámcového
programu EÚ pre výskum a vývojovo vecnej téme výskumu a vývoja, na ktorú sa predkladaný
projekt zameriava15.

5. OPRÁVNENÉ CIEĽOVÉ SKUPINY
Definícia oprávnených cieľových skupín nie je pre túto výzvu relevantná.
6. OPRÁVNENÉ VÝDAVKY
Oprávnený výdavok musí byť zo strany žiadateľa vynaložený v oprávnenom období. Za oprávnené
obdobie bude považované obdobie po 1.1.2007(stanovené Nariadením Rady (ES) č.1083/2006).
Pre túto výzvu bude obdobie oprávnenosti výdavkov presne špecifikované v zmluve o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku (ďalej len „zmluva o poskytnutí NFP“). Akékoľvek výdavky zo
strany žiadateľa realizované pred alebo po uvedenom období nebudú považované za oprávnené.
Výdavky sú oprávnené až po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP obidvomi
zmluvnými stranami.
Aby výdavky mohli byť oprávnenými, musia spĺňať všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov
uvedené v Príručke pre žiadateľa, časť 4.7 Oprávnené výdavky.
Výdavky partnerov v rámci realizácie projektu budú považované za oprávnené v zmysle Príručky
pre žiadateľa, časť 4.7 Oprávnené výdavky. Kapitálové výdavky partnera realizované mimo
oprávneného miesta realizácie projektu, definovaného v bode 7tejto výzvy, sú
neoprávnené.
Zoznam oprávnených výdavkov (vrátane neoprávnených výdavkov) je uvedený v prílohe
č. 4 k tejto výzve.
Upozornenie
Na poskytnutie NFP nie je právny nárok. Upozorňujeme žiadateľov, že budú písomne
informovaní o pridelení, respektíve nepridelení NFP. V prípade nepridelenia NFP budú všetky
výdavky vynaložené žiadateľmi považované za ich vlastné, bez nároku na preplatenie.
7. MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU
V rámci prioritnej osi 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji, opatrenia 4.1 Podpora
sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu
v Bratislavskom kraji sa za oprávnené miesto realizácie považuje Bratislavský samosprávny kraj,
pričom podporené projekty musia obsahovať aj pozitívne efekty na zvyšok územia Slovenskej
republiky.
Pre posúdenie, či sa projekt bude realizovať na oprávnenom mieste, je rozhodujúce miesto
realizácie projektu žiadateľa a partnerov a nie miesto ich sídla.
8. DĹŽKA REALIZÁCIE PROJEKTU
Popis takéhoto projektu uvedie partner - výskumná inštitúcia v časti C opisu projektu - ako prvý text v C časti za príslušného partnera
s označením "referenčný projekt" obsahujúci názov projektu, dobu riešenia, partnerov, príspevok EK/vlastné zdroje, zoznam partnerov,
stručnú anotáciu projektu a menovitý zoznam výskumníkov za partnera, ktorý sa podieľa na riešení tohto projektu.
15
Partner - výskumná inštitúcia môže preukázať príslušné referencie len v jednej žiadosti o NFP (to znamená, že nie je možné použiť
ako referenciu tie isté medzinárodné projekty vo viacerých projektoch súčasne v rámci výzvy). Podmienkou súčasne je, aby súčasťou
personálnej matice za partnera, boli aj vybraní výskumníci, ktorí sú aktívne zapojení do riešenia referenčných projektov, čo bude
deklarované v personálnej matici projektu, ako aj v životopise výskumníka.
14
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Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu bude stanovený v zmluve o poskytnutí NFP. Všetky
aktivity projektu musia byť ukončené najneskôr do 30. 09.2015.

9. FORMA POMOCI
Finančná pomoc bude žiadateľovi poskytnutá formou nenávratného finančného príspevku.
Nenávratný finančný príspevok sa poskytuje v súlade s platným Systémom finančného riadenia
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 systémom
predfinancovania alebo systémom refundácie vynaložených oprávnených výdavkov projektu
prijímateľom, na základe predložených účtovných dokladov, podpornej dokumentácie slúžiacej k
preukázaniu vynaloženia oprávnených výdavkov a dokladov potvrdzujúcich úhradu skutočne
vynaložených oprávnených výdavkov s výnimkou odpisov16.
Uvedené systémy financovania sú definované v Systéme finančného riadenia štrukturálnych
fondov a KF na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 6.0, časť 4.8 Systém informačných a
finančných tokov na národnej úrovni.
10. FINANČNÉ VYMEDZENIE
Výška pomoci
Celková suma vyčlenená v rámci opatrenia 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu
a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji pre túto výzvu predstavuje
20 000 000 EUR.
Počet podporených projektov je limitovaný výškou alokácie finančných prostriedkov na túto výzvu
na predkladanie žiadostí o NFP.
Limity pomoci
Minimálna výška NFP na jeden projekt:
Maximálna výška NFP na jeden projekt:

2 000 000 EUR
5 000 000 EUR

11. INTENZITA POMOCI
Intenzita štátnej pomoci pre žiadateľa a partnerov v prípade, že sa na nich vzťahuje štátna pomoc,
je určená v Schéme na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci), časť I Výška pomoci
a intenzita pomoci.
Minimálna výška pomoci je 50 000 EUR pre všetky kategórie podnikov definovaných v časti E
Prijímatelia Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci).
Maximálna intenzita pre vybrané oprávnené projekty podľa čl. F Oprávnené projekty Schémy na
podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) nesmie prekročiť nasledovné limity:
Malý podnik
(podľa definície MSP)
16

Stredný podnik
(podľa definície MSP)

Veľký podnik

NFP je možné poskytnúť aj kombináciou systému zálohových platieb ,predfinancovania a systému refundácie .
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Základný výskum

95 %

95 %

95 %

Intenzita pomoci pre partnerov žiadateľa, na ktorých sa nevzťahuje štátna pomoc (v prípadoch
efektívnej spolupráce medzi podnikom a výskumnou organizáciou) je stanovená nasledovne:
Štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
Organizácie verejného sektora

100% oprávnených výdavkov
95% oprávnených výdavkov

Organizácia verejného sektora a organizácia súkromného sektora mimo schémy štátnej pomoci sa
musí podieľať na oprávnených výdavkoch projektu vlastnými zdrojmi vo výške minimálne 5%.
Maximálna intenzita pomoci sa vzťahuje na celkovú výšku štátnej pomoci pre podporované
projekty bez ohľadu na to, či sa takáto podpora financuje z miestnych, regionálnych, národných
zdrojov alebo zo zdrojov Spoločenstva. Pomoc poskytnutá na základe Schémy na podporu
výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) sa nesmie kumulovať s inou pomocou oslobodenou na
základe nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 alebo s pomocou deminimis, ktorá spĺňa podmienky
ustanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1998/2006, alebo s inými spôsobmi financovania zo
strany Spoločenstva v súvislosti s tými istými – čiastočne alebo úplne sa prekrývajúcimi –
oprávnenými nákladmi, ak by sa v dôsledku takejto kumulácie prekročila maximálna intenzita
pomoci alebo výška pomoci stanovená v Schéme na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej
pomoci), časť I. Výška pomoci a intenzita pomoci. Kumulácia štátnej pomoci je vždy viazaná na
konkrétny oprávnený projekt.
Na projekt realizovaný v rámci Schémy na podporu výskumu a vývoja nie je možné získať
príspevok z iných verejných zdrojov.
Žiadateľ v rámci žiadosti o NFP predloží formulár o doteraz poskytnutej štátnej pomoci (v členení
poskytovateľ pomoci, výška pomoci a účel pomoci a pomoci deminimis).
Prioritné témy:
Pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť je kódom kategórie pre rozdelenie
príspevku z fondu ERDF nasledovný kód:




01Činnosti v oblasti výskumu a technického rozvoja vo výskumných strediskách
02 Infraštruktúra VTR (vrátane fyzického podniku, prístrojového vybavenia
a vysokorýchlostných počítačových sietí prepájajúcich výskumné strediská) a odborné
strediská v konkrétnej technológii
03 Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými podnikmi (MSP),
medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho
vzdelávania každého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a vedeckými
a technickými strediskami (vedeckými a technickými parkami, technostrediskami, atď.)

12. ĎALŠIE PODMIENKY POSKYTOVANIA POMOCI
Vypracovanie žiadosti o NFP pre programové obdobie 2007-2013 je prístupné cez verejný portál
ITMS na adrese http://www.itms.sk. Žiadateľ je povinný mať vytvorené užívateľské konto na
verejnom portáli ITMS a predložiť žiadosť o NFP v rámci tejto výzvy cez verejný portál
ITMS. Postup získania prístupu na verejný portál ITMS je uvedený v Príručke pre žiadateľa, časť
5.3 Vytvorenie prístupu žiadateľa do verejnej časti ITMS.
Žiadateľ vypracuje žiadosť vyplnením elektronického formulára žiadosti o NFP (na základe
pokynov uvedených vo formulári žiadosti) priamo prostredníctvom verejného portálu ITMS.
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Žiadosti o NFP sú ASFEU doručované v elektronickej forme prostredníctvom verejnej časti ITMS a
v papierovej forme, vytlačenej z ITMS.
Predkladanie žiadostí o NFP:
Zásady pre predkladanie a príjem žiadostí o NFP sú uvedené v Príručke pre žiadateľa, časť 5.5
Predloženie žiadostí o NFP.





Žiadateľ vyplní žiadosť o NFP a jej prílohy v slovenskom jazyku. Pokyny na vyplnenie
žiadosti o NFP sú k dispozícii priamo na portáli ITMS, resp. vo formulári žiadosti o NFP,
zverejnenom na webovom sídle ASFEU. Pokyny na vyplnenie príloh k žiadosti o NFP (opis
projektu a rozpočet) sú uvedené v Príručke pre žiadateľa, časť 5.4 Vypracovanie žiadosti
o NFP,
Žiadateľ musí dodržať predpísané formuláre žiadosti o NFP a jej príloh,
Žiadosť o NFP obsahuje nasledujúce časti:
- formulár žiadosti o NFP,
- povinné prílohy k žiadosti o NFP.

Z dôvodu zabezpečenia jednotnosti údajov v papierovej a elektronickej verzii žiadosti o NFP bol
zavedený v ITMS nasledovný bezpečnostný prvok: na žiadosti o NFP, ktorá je vytlačená ešte pred
odoslaním, sa zobrazí nápis "DRAFT". Žiadosť o NFP s nápisom DRAFT sa bude považovať
za neplatnú. Pre úspešné akceptovanie žiadosti o NFP, prosíme, dodržte uvedené odporúčanie.
Povinné prílohy k žiadosti o NFP sú uvedené v prílohe č. 3 k výzve.





Žiadosť o NFP v papierovej podobe vrátane všetkých požadovaných príloh žiadateľ
predloží v jednom origináli a v jednej kópii. Kópia žiadosti o NFP nemusí byť úradne
overená. Všetky strany žiadosti a príloh sa odporúča očíslovať priebežne od prvej strany.
Originál žiadosti o NFP spolu so všetkými prílohami musí byť zviazaný hrebeňovou alebo
tepelnou väzbou. Kópia žiadosti o NFP musí byť rovnakým spôsobom osobitne zviazaná
spolu s kópiami príloh žiadosti o NFP hrebeňovou alebo tepelnou väzbou (1 originál,
1kópia).
Žiadosť o NFP je potrebné vyplniť kompletne (vo všetkých bodoch), presne, jednoznačne
a zrozumiteľne, a to prostredníctvom portálu ITMS. Iným spôsobom vyplnené žiadosti
o NFP budú zamietnuté.
Žiadosť o NFP musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom/štatutárnym orgánom
žiadateľa. Podpísaním žiadosti o NFP žiadateľ akceptuje podmienky výzvy a súčasne
potvrdzuje správnosť údajov.

Po vytlačení žiadosti o NFP zo systému ITMS žiadateľ zabezpečí fyzické doručenie žiadosti
o NFP spolu s povinnými prílohami žiadosti o NFP v jednom origináli a v 1 kópii do ASFEU.
Prílohy k žiadosti o NFP: opis projektu, rozpočet projektu (vrátane tabuľky Predpokladané
zdroje financovania), finančná analýza (v prípade, že bude vypracovaná) a súhrnný
ukazovateľ hodnotenia firmy; musia byť zároveň priložené aj v elektronickej forme (napr.
na CD, DVD alebo USB kľúči) a doručené prostredníctvom:
 kuriéra,
 pošty,
 osobne
na adresu:
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
Sekcia implementácie operačného programu Výskum a vývoj
Hanulova 5/B,
841 01 Bratislava
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Zásielka môže byť rozdelená na viac častí len v prípade, ak celkovo presiahne jej hmotnosť
30 kg a musí byť doručená najneskôr do termínu uzávierky výzvy stanoveného na
31. 12. 2013, v uzavretom a nepriehľadnom obale. V prípade osobného doručenia je potrebné
žiadosť o NFP doručiť do podateľne ASFEU do31. 12. 2013 do 16:00 hod. Za dátum doručenia
žiadosti o NFP do ASFEU v prípade jej osobného doručenia sa považuje deň jej fyzického
doručenia v papierovej forme. V prípade predkladania žiadosti o NFP poštou/kuriérom sa za
deň jej doručenia považuje deň odovzdania papierovej verzie žiadosti o NFP na takúto
prepravu.17
Na vonkajšom obale18zásielky musia byť uvedené nasledovné údaje:









názov a adresa žiadateľa o NFP,
názov a adresa ASFEU,
názov operačného programu „Operačný program Výskum a vývoj“,
názov projektu,
kód výzvy, ku ktorej sa žiadosť o NFP vzťahuje: OPVaV-2013/4.1/04-SORO,
nápis „ŽIADOSŤ o NFP“,
identifikátor žiadosti o NFP,
nápis „NEOTVÁRAŤ“.

V prípade, že bude žiadosť o NFP doručená do podateľne ASFEU osobne, ASFEU vystaví
žiadateľovi Potvrdenie o prijatí žiadosti o NFP. V prípade doručenia žiadosti o NFP poštou alebo
kuriérom, dostane žiadateľ o NFP doklad potvrdzujúci doručenie žiadosti do ASFEU od subjektu,
ktorý zásielku doručil (poštová doručenka, potvrdenie kuriérskej služby a pod.). Tento doklad
nahrádza potvrdenie o prijatí žiadosti o NFP, ktorý vystavuje ASFEU len v prípade osobného
doručenia.
V prípade, že obal žiadosti o NFP nebude spĺňať vyššie uvedené náležitosti, ASFEU vyzve
žiadateľa na písomné zaslanie chýbajúcich identifikačných údajov v lehote 7 kalendárnych dní od
doručenia predmetnej výzvy. Možnosť doplniť chýbajúce náležitosti obalu sa vzťahuje
výlučne na formálne nedostatky obalu. V prípade nedoručenia chýbajúcich identifikačných
údajov, bude predmetná žiadosť o NFP vylúčená zo schvaľovacieho procesu.
ASFEU neprevezme žiadosť o NFP predloženú v rozpore s podmienkami na predkladanie žiadosti
o NFP stanovenými vo výzve (napr. doručenie žiadosti o NFP po dátume uzavretia výzvy). ASFEU
takúto žiadosť o NFP vráti späť žiadateľovi ako žiadosť o NFP doručenú v rozpore
s podmienkami stanovenými vo výzve a v sprievodnom liste identifikuje konkrétne porušenie
podmienok stanovených vo výzve.
Príjem žiadostí o NFP prebieha odo dňa vyhlásenia príslušnej výzvy do jej uzavretia.
ASFEU, v prípade ak verejný portál ITMS nebude funkčný, po zaregistrovaní žiadosti o NFP
vystaví Potvrdenie o registrácii žiadosti o NFP, k vypracovaniu ktorého môže využiť podporu ITMS
a ktoré doručí (osobne, poštou alebo kuriérom) žiadateľovi v súlade s podmienkami definovanými
vo výzve najneskôr do10 kalendárnych dní od konečného termínu na predkladanie žiadostí o NFP.
Ak predložená žiadosť o NFP nespĺňa požadované formálne náležitosti, žiadateľovi bude zaslaná
písomná Výzva na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP. Umožnenie nápravy sa
vzťahuje výlučne na formálne náležitosti žiadosti o NFP, ktorých overenie je predmetom
Žiadateľ zabezpečí, aby pošta, resp. prepravca zásielky umiestnili na vonkajšom obale zásielky pečiatku vyznačujúcu dátum prevzatia
zásielky na prepravu.
17

Obal zásielky má okrem požadovaných údajov umožňovať aj vyznačenie adresných údajov a iných poznámok, umiestnenie
výplatného, nálepiek a odtlačkov podacích a iných pečiatok. V prípade, že je zásielka ťažšia ako 3 kg, previaže sa motúzom alebo
opatrí pútkami. Balík s hmotnosťou nad 15 kg musí byť zabalený tak, aby umožňoval manipuláciu súčasne dvom osobám (previazaný
dostatočne pevným motúzom alebo opatrený pútkami).
18
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overenia kritérií úplnosti žiadosti o NFP.ASFEU poskytne na doplnenie chýbajúcich náležitostí
žiadateľovi lehotu 7 kalendárnych dní od doručenia Výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí
žiadosti o NFP. V prípade, ak vo Výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP, bude
požadované predloženie originálu a zároveň fotokópie niektorej z náležitostí žiadosti o NFP, bude
zo strany ASFEU akceptované, ak žiadateľ predloží iba originál žiadanej náležitosti. V opačnom
prípade, t.j. v prípade predloženia fotokópie vyžiadanej náležitosti žiadosti o NFP bez predloženia
jej originálu bude toto považované za nesplnenie kritérií úplnosti žiadosti o NFP a predmetná
žiadosť o NFP bude vylúčená zo schvaľovacieho procesu.
Žiadateľ doručí chýbajúce náležitosti žiadosti o NFP osobne, kuriérom, alebo poštou (rozhodujúci
je dátum poštovej pečiatky).
Dopĺňať je možné všetky chýbajúce prílohy žiadosti o NFP s výnimkou rozpočtu projektu a opisu
projektu, ktoré možno dopĺňať len čiastočne, teda pri prvotnom predložení nesmie chýbať celý
rozpočet alebo opis projektu. Takisto aj samotnú žiadosť o NFP je možné doplniť len čiastočne,
nesmie pri prvotnom predložení chýbať ako celok. Zároveň musí byť žiadosť o NFP, rozpočet
projektu a opis projektu predložené na platných formulároch, ktoré sú prílohami tejto výzvy.
Prieskum trhu:











Žiadateľ je povinný vykonať prieskum trhu19 z dôvodu objektivizácie žiadaných výdavkov
definovaných v rozpočte projektu (uvedené sa vzťahuje aj na uchádzačov, ktorí nie sú
verejnými obstarávateľmi, obstarávateľmi). Prieskum trhu nemôže byť vyhotovený pred
dňom vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP a musí byť overiteľný
(nerelevantné pre už uzavretú rámcovú zmluvu medzi žiadateľom a dodávateľom).
Žiadateľ je povinný predložiť formulár „Prieskum trhu“, ktorý je prílohou č.3/14/25 k žiadosti
o NFP v prípade obstarania tovarov, služieb a prác, v ktorom vyplní povinné informácie
o realizovanom prieskume trhu.
Žiadateľ je povinný osloviť najmenej troch potenciálnych dodávateľov/uchádzačov so
žiadosťou o predloženie cenovej ponuky a získať minimálne dve cenové ponuky od
oslovených dodávateľov/uchádzačov20. Žiadateľ nie je povinný predložiť k žiadosti o NFP
cenové ponuky od oslovených dodávateľov/uchádzačov, pričom ASFEU má právo vyžiadať
si pre potreby predbežnej finančnej kontroly a/alebo odborného hodnotenia predmetné
cenové ponuky.
Žiadateľ do rozpočtu projektu k predmetnej položke, ku ktorej bol urobený prieskum trhu,
uvedie v jednotkovej cene najnižšiu sumu resp. ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku v
zmysle predloženého prieskumu trhu (nerelevantné pre už uzavretú rámcovú zmluvu medzi
žiadateľom a dodávateľom), týmto však nie je dotknuté právo v procese hodnotenia
žiadosti o NFP upraviť výšku nárokovaných výdavkov v žiadosti o NFP.
V prípade nepredloženia, resp. neúplného vyplnenia formuláru „Prieskum trhu“ ku všetkým
relevantným položkám rozpočtu aj po Výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o
NFP, môžu byť predmetné výdavky považované za neoprávnené v plnej výške, pričom táto
skutočnosť nebude mať vplyv na splnenie kritérií úplnosti.
Ak žiadateľ už má uzavretý platný právny vzťah (rámcovú zmluvu) s dodávateľom tovaru
alebo služieb, je povinný predložiť k formuláru „Prieskum trhu“ fotokópiu predmetnej zmluvy
s jej platnými a účinnými dodatkami.

Žiadateľ v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov dáva súhlas so spracovaním osobných údajov Agentúrou Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava v rozsahu
Týmto nie je dotknutá povinnosť žiadateľa v rámci implementácie schváleného projektu postupovať v zmysle platných pravidiel (napr.
stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky v čase vyhlásenia verejného obstarávania).
20
Ak predmet prieskumu má jedinečný charakter, neexistuje viac ako 1 výrobca, poskytovateľ, žiadateľ do časti „Zdôvodnenie výberu“
uvedie dané skutočnosti (je potrebné brať do úvahy nielen vnútorný trh SR a EÚ).
19
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údajov uvedených v žiadosti o NFP, vrátane jej príloh a zároveň je povinný zabezpečiť súhlas
osôb podieľajúcich sa na projekte v zmysle žiadosti o NFP so spracovaním osobných údajov
Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova
5/B, 841 01 Bratislava v rozsahu údajov uvedených v žiadosti o NFP, vrátane jej príloh. Tento
súhlas platí počas trvania procesu prijímania, hodnotenia, výberu, realizácie a monitorovania
projektu, ako aj následnej archivácie predložených dokumentov.
Proces schvaľovania žiadostí o NFP je popísaný v platnej verzii Príručky pre žiadateľa o NFP,
časť 6 Proces schvaľovania žiadostí o NFP.
13. ČASOVÝ HARMONOGRAM KONANIA O ŽIADOSTI O NFP
Príjem a registrácia žiadostí o NFP budú prebiehať priebežne a v súlade so Systémom riadenia
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, kapitola 4.2.2
Výber projektov pre realizáciu OP, bod 30 a 31. ASFEU ihneď po zaregistrovaní žiadosti o NFP
pristúpi ku kontrole formálnej správnosti danej žiadosti o NFP.
V súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007-2013, verzia 4.7, kapitola 4.2.2 Výber projektov pre realizáciu OP, bod 96 a Príručkou pre
žiadateľa o nenávratný finančný príspevok, , kapitola 6 Proces schvaľovania žiadosti o NFP,
ASFEU zabezpečí informovanie všetkých žiadateľov, ktorých žiadosti o NFP boli predmetom
procesu schvaľovania, o schválení alebo neschválení ich žiadosti o NFP prostredníctvom zaslania
Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP, resp. Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP, a to
v termíne do 100 dní od konečného termínu príslušného posudzovaného časového obdobia výzvy,
t.j. obdobia počas ktorého boli zaregistrované žiadosti o NFP, ktoré boli predmetom procesu
výberu projektov pre realizáciu operačného programu.
Ak sa Rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP vydalo z dôvodu vyčerpania finančných
prostriedkov určených vo výzve, štatutárny orgán riadiaceho orgánu môže z vlastného podnetu
toto rozhodnutie preskúmať do 1 roka od vydania Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP, ale
len v prípade, ak riadiaci orgán disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami určenými na
vyčerpanie a predložená žiadosť o NFP naďalej spĺňa podmienky poskytnutia pomoci.
Doba potrebná na vypracovanie a doručenie Výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti
o NFP (začiatok plynutia ktorý je totožný s dňom ukončenia kontroly splnenia kritérií úplnosti
predloženej žiadosti o NFP), predloženie týchto náležitostí žiadateľom, ako aj ich overenie zo
strany ASFEU sa nepočíta do celkovej lehoty, v rámci ktorej je ASFEU povinná zabezpečiť
informovanie žiadateľa o schválení alebo neschválení jeho žiadosti o NFP.
Zároveň v prípade, ak ASFEU využila možnosť nahradiť dokumenty preukazujúce splnenie
podmienok poskytnutia pomoci čestným vyhlásením, lehota uvedená v predchádzajúcich
odsekoch sa predĺži o dobu potrebnú na vypracovanie Žiadosti o predloženie dokumentov
preukazujúcich splnenie príslušných podmienok poskytnutia pomoci, doručenie tejto žiadosti
žiadateľovi, predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie príslušných podmienok poskytnutia
pomoci žiadateľom a ich overenie ASFEU v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov
a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, verzia 4.7, kapitola 4.2.2 Výber projektov
pre realizáciu OP, bod 88.
Doba potrebná na informovanie žiadateľa o schválení alebo neschválení jeho žiadosti o NFP sa
môže predĺžiť aj z objektívnych príčin (napr. predĺženie schvaľovacieho procesu).
Žiadateľ je oprávnený vziať žiadosť o NFP späť, od okamihu začatia konania až po jeho
koniec, t.j. až po vydanie rozhodnutia o schválení, resp. neschválení žiadosti o NFP, bez
určenia dôvodu.
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14. KONTAKTY PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE K VÝZVE
Bližšie informácie, týkajúce sa výzvy, sa budú potenciálnym žiadateľom o NFP poskytovať osobne,
telefonicky, písomne alebo elektronicky.
Písomné otázky, týkajúce sa tejto výzvy, sa môžu zaslať tiež e-mailom na adresu:
opvav@asfeu.sk.V predmete správy musí byť uvedený kód výzvy: OPVaV-2013/4.1/04-SORO.
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako povinná
osoba poskytuje informácie v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov každému, kto o ne požiada.21
Bezplatné konzultácie sa budú poskytovať každý pracovný deň od 9:00 do 15:00 hod.
Odporúčame žiadateľom využiť možnosť osobných konzultácií k príprave žiadosti o nenávratný
finančný príspevok zameraných na 1) formálnu kontrolu žiadostí o NFP a jej príloh, 2) rozpočet,
3) zameranie aktivít v zmysle výzvy, ktoré budú vykonávať kompetentní zamestnanci ASFEU
podľa typu Vami žiadanej konzultácie. Termín týchto konzultácií je potrebné si zarezervovať na
webovom sídle ASFEU www.asfeu.skv časti Rezervačný systém.
Odpovede zverejnené na webovom sídle ASFEU www.asfeu.sk alebo odpovede, ktoré budú
poskytnuté žiadateľovi v písomnej forme sa budú považovať za záväzné a žiadateľ sa na ne môže
v prípade potreby odvolať. V prípade, že odpovede budú žiadateľovi poskytnuté telefonicky alebo
ústnou formou a nebudú spracované do písomnej podoby, nebude možné považovať ich za
záväzné a žiadateľ sa na ne nebude môcť odvolať.
ASFEU bude organizovať informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov a verejnosť
k predmetnej výzve na predkladanie žiadostí o NFP. Presné termíny a miesta konania
informačných seminárov budú v časovom predstihu zverejnené na webovom sídle ASFEU
www.asfeu.sk.
Kontaktné údaje:
Agentúra Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
Sekcia implementácie operačného programu Výskum a vývoj
Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
Tel.: +421 (2) 692 99 376, +421 (2) 692 99 357, +421 (2) 692 99 383,
Fax: +421 (2) 692 99 350
E-mail: opvav@asfeu.sk,
Webové sídlo: www.asfeu.sk
Podrobné informácie, podmienky a mechanizmus poskytovania pomoci sú zverejnené v Príručke
pre žiadateľa. Príručka pre žiadateľa a ostatné podporné dokumenty k výzve sú zverejnené na
webovom sídle ASFEU www.asfeu.sk a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
www.minedu.sk.
15. PRÍLOHY K VÝZVE
01 Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok, verzia 14.0
02 Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok
03 Zoznam povinných príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní (v zmysle § 17 ods. 1). Zo závažných
dôvodov, stanovených zákonom, sa môže táto lehota predĺžiť najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný
pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty. Ak ASFEU nemá požadovanú informáciu k dispozícii
a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované
informácie k dispozícii.
21
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04 Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov
05 Zoznam merateľných ukazovateľov na úrovni projektu
06 Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)
07 Metodika diskontovania
08 Definícia MSP a Užívateľská príručka MSP
09 Štatút Výberovej komisie ASFEU
10 Rokovací poriadok Výberovej komisie ASFEU
11 Hodnotiace a výberové kritériá prioritnej osi 4 operačného programu Výskum a vývoj
12 Štandardný vzor zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
13 Zmluva o partnerstve
14Finančná analýza v zmysle čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č.1083/2006 v znení Nariadenia Rady
č. 1341/2008 čl. 1 (relevantné pre partnera - výskumnú organizáciu, ktorej celkové náklady na
projekt sú vyššie ako 1 mil. EUR)
15 Kontrolný zoznam pre kontrolu formálnej správnosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok
16 Manuál pre informovanie a publicitu
17 Zoznam skupín oprávnených výdavkov
18 Operačný program Výskum a vývoj
19 Programový manuál k operačnému programu Výskum a vývoj
20 Grafický manuál operačného programu Výskum a vývoj
21Systém riadenia štrukturálnych fondov a KF na programové obdobie 2007 – 2013, verzia4.7;
22 Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a KF na programové obdobie 2007 – 2013,
verzia 6.1
23 Často kladené otázky - FAQ
Upozornenie
1.
Hodnotiteľ má právo vyžiadať si pre potreby odborného hodnotenia projektovú
dokumentáciu (stavebnú) v rozsahu potrebnom pre stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej
stavby stavebnému úradu. V prípade schválenia žiadosti o NFP žiadateľ túto dokumentáciu
predloží pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP.
2.
V prípade schválenia žiadosti o NFP je žiadateľ povinný pred podpisom zmluvy o
poskytnutí NFP predložiť aktuálne potvrdenia príslušných úradov potvrdzujúce informácie
uvedené v čestnom vyhlásení, ktoré predložil spolu so žiadosťou o NFP. Rovnako bude žiadateľ
povinný predložiť originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z listu vlastníctva pre právne
účely.
V nadväznosti na zameranie predkladaného projektu odporúčame žiadateľovi, aby sa oboznámil
s operačným programom Výskum a vývoj, so Schémou na podporu výskumu a vývoja (schéma
štátnej pomoci), Programovým manuálom k operačnému programu Výskum a vývoj, hodnotiacimi
a výberovými kritériami operačného programu Výskum a vývoj, riadiacimi aktmi, Príručkou pre
žiadateľa o NFP, metodickými predpismi a ďalšími informačnými materiálmi. Uvedené dokumenty
umožnia potenciálnemu žiadateľovi o NFP z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pochopiť
ciele a priority týchto dokumentov a tým mu zjednodušia vypracovanie projektu, oboznámia ho
s procesom implementácie, oprávnenými aktivitami ako aj výdavkami.
Na záver si dovoľujeme upozorniť žiadateľov, aby až do termínu uzávierky podania žiadosti
o NFP sledovali webové sídlo www.asfeu.sk, kde budú zverejňované odpovede na často
kladené otázky súvisiace so zverejnenou výzvou.
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