Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu
a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach RIS3 SK v Bratislavskom
kraji
Kód výzvy:
Operačný program:
Vyhlasovateľ výzvy:
Dátum vyhlásenia:

OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20
Výskum a inovácie
MH SR ako SORO1 pre OP VaI
08.10.2018

Vyčlenené finančné prostriedky na celú výzvu: 15 000 000 EUR
Oprávnenosť žiadateľa:
Fyzické, alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa §2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č.513/1991
Zb. Obchodný zákonník:
a) osoby zapísané v obchodnom registri;
b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,
ktoré sú registrované na území SR, od vzniku2 ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36
mesiacov a zároveň sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov.
Žiadateľ zároveň musí mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním
oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorom sa projekt realizuje, a to najneskôr v deň predchádzajúci
vyhláseniu výzvy a zároveň najneskôr 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP.
Žiadateľ musí byť najneskôr k dátumu predloženia ŽoNFP držiteľom platného osvedčenia o spôsobilosti
vykonávať činnosti v oblasti výskumu a vývoja3 .
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi:
- mikro, malé a stredné podniky (MSP), ako aj
- veľké podniky4 .
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Sprostredkovateľský orgán
V prípade fyzických osôb oprávnených na podnikanie sa za vznik subjektu považuje dátum vydania živnostenského
oprávnenia. V prípade osôb zapisovaných do obchodného registra sa za vznik subjektu považuje dátum zápisu do
obchodného registra
3
Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať činnosti v oblasti výskumu a vývoja vydáva Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky, pričom podrobnosti o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti vrátane
obsahu žiadosti o vydanie osvedčenia a podporných podkladov ustanovuje Výnos Ministerstva školstva Slovenskej
republiky z 15. mája 2009 č. CD-2009-20239/4722-1:11 o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti osôb na
vykonávanie výskumu a vývoja
4
Žiadateľ veľký podnik má povinnosť zapojiť do partnerstva MSP
2

Oprávnenosť partnera:
1) Fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:
a) osoby zapísané v obchodnom registri;
b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,
ktoré sú registrované na území SR, od vzniku31 ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36
mesiacov a zároveň sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona č. 431/2002 Z. z.
Partner zároveň musí mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním oblasti/odvetvia
hospodárstva, v ktorom sa projekt realizuje, a to najneskôr v deň predchádzajúci vyhláseniu výzvy a zároveň
najneskôr 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP.
2) právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b) a c) 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 organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „výskumné
organizácie“), t.j. subjekty zo:
a) štátneho sektoru:
i) Slovenská akadémia vied33;
ii) právnické osoby vykonávajúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy;
b) sektoru verejných výskumných inštitúcií:
i) verejné výskumné inštitúcie;
c) sektoru vysokých škôl:
i) verejné vysoké školy;
ii) štátne vysoké školy;
iii) súkromné vysoké školy;
iv) právnické osoby vykonávajúce výskum a vývoj zriadené vysokými školami.
Partner musí byť najneskôr k dátumu predloženia ŽoNFP držiteľom platného osvedčenia o spôsobilosti
vykonávať činnosti v oblasti výskumu a vývoja.
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými partnermi:
- mikro, malé a stredné podniky, ktoré spĺňajú definíciu MSP stanovenú v prílohe I všeobecného nariadenia
o skupinových výnimkách, ako aj
- veľké podniky.
Výskumné organizácie sú považované za veľký podnik.

Výška finančných prostriedkov, o ktoré je možné žiadať:

Min. príspevok:
200 000 EUR

Max. príspevok:
1 000 000 EUR

Podmienky vytvorenia partnerstva:
Pri každej hlavnej aktivite môže byť podiel žiadateľa a partnera/partnerov na celkových oprávnených
výdavkoch hlavnej aktivity, v rámci ktorej je uplatnený inštitút partnerstva rôzny, avšak zároveň musia byť
kumulatívne splnené nasledovné podmienky:
A) uplatnenie inštitútu partnerstva je v rámci projektu možné realizovať maximálne prostredníctvom 4
partnerov žiadateľa, t.j. maximálny počet subjektov zapojených do projektu je 5 (1 žiadateľ + 4 partneri)
a zároveň
B) žiadateľ je v rámci ŽoNFP povinný predložiť podrobný rozpočet projektu (príloha č. 4 ŽoNFP, časť 4.1), v
rámci ktorého bude splnená podmienka, že:
➢ žiadateľ znáša najväčší podiel, resp. najväčší objem z celkových oprávnených výdavkov projektu zo
všetkých členov partnerstva
a zároveň
➢ každý partner, ktorý je výskumnou organizáciou podľa bodu 2) podmienky poskytnutia príspevku č. 1b
- Právna forma oprávneného partnera, znáša maximálne 20 % z hodnoty celkových oprávnených výdavkov
projektu45, pričom jeho celkové oprávnené výdavky nepresiahnu sumu 1 mil. EUR
a zároveň
➢ všetci partneri, ktorí sú výskumnými organizáciami podľa bodu 2) podmienky poskytnutia príspevku č.
1b - Právna forma oprávneného partnera, znášajú kumulatívne maximálne 60 % z hodnoty celkových
oprávnených výdavkov projektu.
Zmluvný výskum a/alebo vývoj sa nepovažujú za uplatnenie inštitútu partnerstva.

Percento poskytnutých finančných prostriedkov na realizáciu projektu:
Intenzita pomoci v prípade žiadateľov a partnerov, ktorí budú realizovať priemyselný výskum a/alebo
experimentálny vývoj, a ochranu práv duševného vlastníctva:

Oprávnená aktivita
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Priemyselný výskum

Žiadateľ / Partner

Maximálna intenzita Minimálna výška
spolufinancovania
pomoci v (%)
zo zdrojov žiadateľa
/ partnera v (%)

Malý podnik

70 %

30 %

Stredný podnik

60 %

40 %

Veľký podnik

50 %

50 %

Malý podnik

80 %

20 %

Stredný podnik

75 %

25 %

Veľký podnik

65 %

35 %

Malý podnik

45 %

55 %

Stredný podnik

35 %

65 %

Veľký podnik

25 %

75 %

Malý podnik

60 %

40 %

Stredný podnik

50 %

50 %

Veľký podnik

40 %

60 %

Malý podnik

50 %

50 %

Stredný podnik

50 %

50 %

Veľký podnik

---

---

Priemyselný výskum
(ak projekt zahŕňa efektívnu
spoluprácu)

Experimentálny vývoj

Experimentálny vývoj
(ak projekt zahŕňa efektívnu
spoluprácu)

Ochrana práv duševného
vlastníctva
(veľké podniky sú z poskytnutia
pomoci vyňaté)
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Definície pojmov vo vzťahu k oprávneným aktivitám sú uvedené v schéme štátnej pomoci na podporu výskumu a vývoja.

Intenzita príspevku v prípade žiadateľov a partnerov, ktorí sú výskumnými inštitúciami a v rámci projektu
budú realizovať nezávislý výskum a vývoj:

Žiadateľ/Partner
(výskumná organizácia)

Maximálna intenzita
pomoci v (%)

Minimálna výška
Zdroje financovania
spolufinancovania zo
v pomere EFRR / štátny
zdrojov partnera v
rozpočet SR
(%)

Štátny sektor + štátne vysoké
školy vrátane právnických osôb
vykonávajúcich výskum a vývoj
zriadených štátnymi vysokými
školami

100 %

50 % / 50 %

0%

Sektor verejných výskumných
inštitúcií + verejné vysoké školy
vrátane právnických osôb
vykonávajúcich výskum a vývoj
zriadených verejnými vysokými
školami

95 %

50 % / 45 %

5%

Súkromné vysoké školy vrátane
právnických osôb
vykonávajúcich výskum a vývoj
zriadených súkromnými
vysokými školami

90 %

50 % / 40 %

10 %

Hlavné aktivity projektu:
a) priemyselný výskum (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI B.1);
b) experimentálny vývoj (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI B.1);
c) ochrana práv duševného vlastníctva (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI B.3) – aktivita je
oprávnená výlučne pre MSP.
Z pohľadu súladu projektu so stratégiou RIS3 SK musí byť preukázaná jeho realizácia v rámci jednej
(výlučne) z domén inteligentnej špecializácie, zadefinovaných v Implementačnom pláne stratégie RIS3 SK,
ktorými sú:
- Dopravné prostriedky pre 21. storočie;
- Priemysel pre 21. storočie;
- Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel;
- Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie;
- Zdravé potraviny a životné prostredie.
Predmet projektu je zameraný na:
dosiahnutie minimálne jednej inovácie z nasledovných typov inovácií minimálne nízkeho stupňa
a) inovácia produktu,
b) inovácia procesu.

Pri uplatnení inštitútu partnerstva na projekte platí, že žiadateľ, ako ani partner/partneri sa nemusia
podieľať na všetkých hlavných aktivitách projektu, na niektorých hlavných aktivitách sa môžu podieľať
spoločne a niektoré môžu vykonávať samostatne.
Časový harmonogram:
Max. 36 mesiacov

Termín na podanie projektov:

Prvé
hodnotiace
kolo

31.01.2019

Druhé
hodnotiace
kolo

29.03.2019

Tretie
hodnotiace
kolo

N/A

Územie, kde sa môžu aktivity projekt realizovať:
Oprávneným územím je územie Bratislavského samosprávneho kraja. Pre posúdenie splnenia tejto
podmienky poskytnutia príspevku je rozhodujúce miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

Podmienky, ktoré treba splniť, ak máte záujem o danú výzvu:
• nebyť dlžníkom na daniach;
• nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení;
• nebyť dlžníkom na sociálnom poistení;
• voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze
alebo v reštrukturalizácii;
• nie je podnikom v ťažkostiach;
• žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba
splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za niektorý
z trestných činov stanovených výzvou;
• obrátka celkového majetku z tržieb (čistý obrat v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Novelizáciou zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve sa zmenila definícia čistého obratu a
novelizáciou opatrenia MF SR č. 4455/2003-92 o účtovnej závierke podnikateľov sa tento pojem
dostáva do výkazu ziskov a strát na riadok číslo 1. Novelizácie nadobudli účinnosť pre účtovné
závierky zostavené k 31. decembru 2014 a neskôr.) vypočítaného ako podiel tržieb na hodnote
celkového majetku. Ukazovateľ sa vypočíta za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré nie je
účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov, za ktoré disponuje schválenou účtovnou závierkou,
pričom jeho výška musí dosiahnuť minimálne hodnotu na úrovni 0,2;
• limit max. hodnoty NFP – na 1 euro NFP je potrebné mať majetok v hodnote 0,62 eur;
• podnik žiadateľa sa zároveň nesmie nachádzať v nepriaznivej finančnej situácii.

Kontakt pre bližšie informácie:
Octigon, a.s.
Helena Krempaská
Mobil: +421 917 497 078
Tel.:
+421 2 4464 53 84
E-mail: krempaska@octigon.sk

