
 

Podpora centier excelentnosti nadnárodného významu – II.etapa 
 

 
Kód výzvy:   OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01 

Operačný program:  Výskum a inovácie  

Vyhlasovateľ výzvy:        Výskumná agentúra ako SORO1 pre OP VaI 

Dátum vyhlásenia:  17.8.2018 

Vyčlenené finančné prostriedky na celú výzvu: 20 000 000 EUR 

 

Oprávnený subjekt - žiadateľ:   

Právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa §7 písm. a), b), c) a e) zákona č.172/2005: 

- podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností 
uskutočňujú aj výskum a vývoj, ktorí sú nositeľmi úspešného projektu v rámci prvej etapy2 z OP 
Výskum a vývoj. 

 
Žiadateľ musí byť subjekt (pobočka nadnárodnej spoločnosti, ktorá má sídlo a podnikateľské aktivity v SR), 
ktorý je zapojený do riešenia najmenej 3 projektov 7.RP EÚ pre výskum a vývoj/H2020 za posledných 5 
rokov, alebo za posledné tri roky preukázateľne investoval do výskumu a vývoj finančné prostriedky vo 
výške 1 milión EUR ročne. 
 
Výmena žiadateľa, t.j. koordinátora z pôvodného projektu musí byť vykonaná výlučne so súhlasom 
pôvodného koordinátora (príloha 2.09), pričom musí pôsobiť v rovnakej  doméne inteligentnej špecializácie 
RIS3 SK a realizovať výskum v oblasti pôvodného projektu a súčasne musí zabezpečiť plnenie nasledovných 
kritérií: 

- realizácia projektu musí viesť k pokračovaniu aktivít centra excelentnosti nadnárodného významu 
a k realizácii medzinárodnej výskumnej spolupráce; 

- počas realizácie projektu musí pokračovať aktívna spolupráca s inými výskumnými centrami 
žiadateľa (poskytnutím minimálne štyroch zahraničných špičkových vedcov/odborníkov z praxe 
žiadateľa); 

- do výskumných aktivít existujúceho centra excelentnosti nadnárodného významu sa musia zapojiť 
výskumné kapacity žiadateľa – interné výskumno-vývojové aktivity žiadateľa financované zo 
súkromných zdrojov; 

- žiadateľ má vypracovanú aktualizovanú „strategickú výskumnú agendu“ výskumného centra do 
roku 2023 s cieľom zapojiť sa do konkrétnych projektov excelentnej vedy a priemyselného výskumu 
v rámci H2020 s účasťou partnerov centra excelentnosti. 

 
 
 
 

                                                 
1 Sprostredkovateľský orgán 
2 Výzva OPVaV-2013/4.1/04-SORO 



 

Oprávnený subjekt – partner:   

 
Oprávnení partneri: 

- štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj 
zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy; 

- sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie3; 

- sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy 
a nimi založené právnické osoby ukustočňujúce výskum a vývoj; 

- neziskový sektor, ktorý tvoria občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických 
osôb uskutočňujúce výskum a vývoj; 

- podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností 
uskutočňujú aj výskum a vývoj. 

 
Podmienka partnerstva 

V rámci projektu je povinné vytvorenie partnerstva a to minimálne s: 

- jednou výskumnou inštitúciou 

a 

- jedným malým alebo stredným podnikom. 

 

Min. jedna výskumná inštitúcia (partner projektu) sa musí za obdobie posledných 5 rokov zúčastňovať na 

riešení min. jedného medzinárodného projektu v rámci 7.RP pre výskum a vývoj/H2020 vo vecnej téme 

výskumu, na ktorý sa projekt zameriava. 

 

Min. jeden z partnerov nevykonávajúci hospodársku činnosť (nepodnikateľský subjekt) musí splniť 

požiadavky týkajúce sa kvality jeho výskumného tímu, disponovania kvalitnou výskumnou infraštruktúrou. 

 

Výška finančných prostriedkov, o ktoré je možné žiadať: 

 

                                                 
3 Zákon č. 243/2017 Z.z. o verejných výskumných inštitúciách a zákon č. 133/2002 Z.z. o SAV 

      Min. príspevok:  

 3 000 000 EUR  
Max. príspevok:  

4 000 000 EUR 



 

 

Percento poskytnutých finančných prostriedkov na realizáciu projektu:  

Intenzita pomoci v prípade žiadateľov a partnerov, ktorí budú realizovať priemyselný výskum a/alebo 

experimentálny vývoj: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Definície pojmov vo vzťahu k oprávneným aktivitám sú uvedené v schéme štátnej pomoci na podporu výskumu  a vývoja. 

Oprávnená aktivita4 Žiadateľ / Partner 

Maximálna intenzita 
pomoci v (%) 

 

Minimálna výška 
spolufinancovania 

zo zdrojov žiadateľa  
/ partnera v (%) 

Priemyselný výskum 

Malý podnik 70 % 30 % 

Stredný podnik 60 % 40 % 

Veľký podnik 50 % 50 % 

Priemyselný výskum 

(ak projekt zahŕňa efektívnu 
spoluprácu)  

Malý podnik 80 % 20 % 

Stredný podnik 75 % 25 % 

Veľký podnik 65 % 35 % 

Experimentálny vývoj 

Malý podnik 45 % 55 % 

Stredný podnik 35 % 65 % 

Veľký podnik 25 % 75 % 

Experimentálny vývoj 

(ak projekt zahŕňa efektívnu 
spoluprácu) 

Malý podnik 60 % 40 % 

Stredný podnik 50 % 50 % 

Veľký podnik 40 % 60 % 



 

 

 
 
Intenzita príspevku v prípade žiadateľov a partnerov, ktorí sú výskumnými inštitúciami a v rámci projektu 

budú realizovať nezávislý výskum a vývoj: 

 
 

Hlavné aktivity projektu:   

V rámci predmetnej výzvy je možné si vybrať z nasledovných aktivít: 

- nezávislý výskum a vývoj (platí pre výskumné organizácie, ktoré nevykonávajú hospodársku 
činnosť); 

- priemyselný výskum (platí pre výskumné organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť); 

- experimentálny vývoj (platí pre výskumné organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť). 

Predložený projekt spĺňa podmienku oprávnenosti, ak sú kumulatívne splnené všetky nasledujúce 
podmienky:  

- súčasťou projektu je realizácia nasledujúcich typov aktivít: nezávislý výskum a vývoj a zároveň 
minimálne jeden z typov aktivity priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj; 

- plánovaný výskumný a/alebo vývojový výstup projektu nie je verejne známy, prípadne dostupný a 
žiadateľovi/partnerovi nie sú (po vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti v rámci prípravy 

                                                 
5 Ústredné orgány štátnej správy v zmysle zákona č. 575/2001, štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové 
organizácie 
6 Verejné vysoké školy a ďalšie subjekty, ktoré sú zapísané a zaradené v registri podľa ods. 1 § 3 zákona č. 523/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, verejné výskumné inštitúcie, Slovenská akadémia vied, verejné výskumné 
inštitúcie ako nová právna forma v dôsledku transformácie štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej 
organizácie v zmysle zákona 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii. 

Žiadateľ/Partner 

(výskumná organizácia) 

Maximálna intenzita 
pomoci v (%) 

Zdroje financovania 
v pomere EFRR / štátny 

rozpočet SR 

Minimálna výška 
spolufinancovania zo 
zdrojov  partnera v 

(%) 

Organizácie štátnej správy5 
100 % 85 % / 15 % 0 % 

Ostatné subjekty verejnej 
správy6 

95 % 85 % / 10 % 5 % 

Mimovládne / Neziskové 
organizácie  

95 % 85 % / 10 % 5 % 

Súkromné vysoké školy vrátane 
právnických osôb 

vykonávajúcich výskum a vývoj 
zriadených súkromnými 

vysokými školami 

90 % 85 % / 5 % 10 % 



 

 

projektu) známe skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že plánovaný výstup je verejne známy, 
prípadne dostupný;  

- výsledkom realizácie projektu musia byť konkrétne výstupy ako napr. laboratórny prototyp, 
technická výkresová dokumentácia, návrh nových postupov a/alebo oceniteľné práva (výrobno-
technické poznatky, know-how, výrobné a technologické postupy, priemyselné práva na výsledky 
tvorivej duševnej činnosti, priemyselné práva na označenia, autorské práva, receptúry).  

 
Zameranie projektu (v súlade s doménou inteligentnej špecializácie RIS3 SK): 

1. Dopravné prostriedky pre 21.storočie 

2. Priemysel pre 21.storočie 

3. Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel 

4. Zdravie obyvateľstva a zdravotníckej technológie 

5. Zdravé potraviny a životné prostredie 

Termín na podanie projektov:                                                          

1.kolo: 30.09. 2018 
2.kolo: 15.10.2018 
3.kolo až n-té kolo: do 2 týždňov od uzavretia predchádzajúceho kola 

Územie,  kde sa môžu aktivity projekt realizovať:  

Oprávneným územím je celé územie Bratislavského samosprávneho kraja. Pre posúdenie splnenia tejto 
podmienky poskytnutia príspevku je rozhodujúce miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.  
 

Doba realizácie projektu:  
- min. 36 mesiacov; 
- max. do 30.06.2023. 

 
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 

mailto:krempaska@octigon.sk
mailto:krempaska@octigon.sk

