
 

 

Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a 
strednými podnikmi

 
Operačný program:  Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 

Vyhlasovateľ výzvy:        Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Dátum vyhlásenia:  16.1.2018 

 

Vyčlenené finančné prostriedky na výzvu: 3 200 000 EUR 

   

Oprávnený subjekt – žiadateľ: 

• štát a jeho organizačné zložky  

• územná samospráva a jej organizačné zložky  

• organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí  

• vysoké školy s výskumnými pracoviskami  

• výskumné inštitúcie  

• podnikateľské subjekty – mikro, malé a stredné podniky  

• mimovládne organizácie/neziskové organizácie, ktoré majú v predmete činnosti zapísané 
činnosti v oblasti vedy, výskumu a transferu technológií a poznatkov  

• komory a záujmové združenia právnických osôb (vrátane klastrov a sietí), ktoré majú v 
predmete činnosti zapísané činnosti v oblasti vedy, výskumu a transferu technológií a 
poznatkov  

• Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)  
 
Výška finančných prostriedkov, o ktoré je možné žiadať: 

 

 
* Ak žiadateľ/partner realizuje hospodársku činnosť, bude sa aplikovať schéma de minimis, teda v 
prebiehajúcom fiškálnom roku a v predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokoch nesmie pomoc presiahnuť 
200 000 EUR. 
 
Oprávnené územie: 

• Česká republika: Juhomoravský kraj, Zlínsky kraj, Moravskosliezsky kraj  

• Slovenská republika: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj 

      Min. príspevok:  

 50 000 EUR  
Max. príspevok:  

600 000 EUR* 



 

 

 
Financovanie projektu: 

Právna forma žiadateľa/partnera 
Výška príspevku 
zo zdrojov Interreg V-A SK-CZ 

Výška spolufinancovania zo 
zdrojov žiadateľa 

štát a jeho organizačné zložky 
100 % 0 % 

organizácie zriadené štátom 

územná samospráva a jej 
organizačné zložky 

95 % 5 % 

organizácie zriaďované krajom, 
obcou, mestskou časťou a 
združením obcí 

záujmové združenia právnických 
osôb (vrátane klastrov a sietí), 
ktoré majú v predmete činnosti 
zapísané činnosti v oblasti vedy, 
výskumu a transferu technológií a 
poznatkov 

mimovládne 
organizácie/neziskové 
organizácie, ktoré majú v 
predmete činnosti zapísané 
činnosti v oblasti vedy, výskumu a 
transferu technológií a poznatkov 

Európske zoskupenie územnej 
spolupráce (EZUS) 

výskumné inštitúcie z verejného 
sektora 

vysoké školy s výskumnými 
pracoviskami 

komory 
90 % 10 % výskumné inštitúcie zo 

súkromného sektora 

 

Oprávnenosť výdavkov projektu 

• Príprava projektu; 

• Personálne výdavky; 

• Cestovné výdavky; 

• Výdavky na expertízu a iné externé výdavky; 

• Výdavky na vybavenie; 

• Investície; 

• Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky. 

Spôsob financovania:  

• výlučne formou refundácie 

Oprávnenosť aktivít realizácie: 



 

 

Typ aktivity A) Prenos výsledkov aplikovaného výskumu a vývoja do praxe a jeho ďalšia 
komercionalizácia subjektmi pôsobiacimi v cezhraničnom regióne (napr. aj v oblasti zelenej ekonomiky a 
zmeny klímy): 

• Projektová aktivita č. 5 - Aktivity na vytváranie väzieb a súčinnosti medzi podnikmi a strediskami 
výskumu a vývoja a vysokými školami 

• Projektová aktivita č. 6 - Realizácia aplikovaného výskumu/vývoja na základe definície požiadaviek s 
dôrazom na zapojenie stredísk výskumu/vývoja a vysokých škôl (vlastný výskum, kolektívny a 
predkonkurenčný vývoj) 

• Projektová aktivita č. 7 - Realizácia znalostného transferu 
 
Typ aktivity B) Nástroje na efektívnu identifikáciu spoločných potrieb produktívneho sektora a včasnú 
orientáciu výskumných a vývojových aktivít na perspektívne odvetvia a oblasti: 

• Projektová aktivita č. 8 - Aktivity na vytváranie väzieb a súčinnosti medzi podnikmi a strediskami 
výskumu a vývoja s vysokými školami 

 
Typ aktivity C) Príprava cezhraničných stratégií na podporu inteligentného rozvoja a využívania inovácií s 
ohľadom na ciele stanovené v národných stratégiách inteligentnej špecializácie a regionálnych 
inovačných stratégiách (obdobných dokumentoch): 

• Projektová aktivita č. 3 - Vytvorenie pracovného/expertného tímu s dôrazom na súčinnosť medzi 
podnikmi a strediskami výskumu a vývoja s vysokými školami  

 
Typ aktivity D) Optimalizácia a spolupráca pri využívaní existujúcej infraštruktúry výskumu, vývoja a 
inovácií pre potreby podnikateľskej základne v cezhraničnom regióne: 

• Projektová aktivita č. 3 - Vytvorenie pracovného/expertného tímu s dôrazom na súčinnosť medzi 
podnikmi a strediskami výskumu a vývoja s vysokými školami 

• Projektová aktivita č. 4 - Stretnutie pracovného/expertného tímu 

• Projektová aktivita č. 5 - Aktivity na vytváranie väzieb a súčinnosti medzi podnikmi a strediskami 
výskumu a vývoja s vysokými školami 

 
Termín na podanie projektov:                                                          

• dátum uzavretia výzvy - 16.04.2018 
 
Doba realizácie projektu:  

• maximálna celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je stanovená na 24 mesiacov 
 
Podmienky, ktoré treba splniť, ak máte záujem o danú výzvu: 

• organizácia žiadateľa vznikla min. 3 mesiace pred vyhlásením výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, v 
rámci ktorej chce žiadateľ predložiť žiadosť o NFP;  

• žiadateľ bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu (ak 
relevantné);  

• žiadateľ nie je dlžníkom na daniach, nie je dlžníkom na zdravotnom poistení a sociálnom poistení;  

• voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze ani v 
reštrukturalizácii;  

• voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia;  

• žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach;  



 

 

• voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola 
pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom;  

• žiadateľ je finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu;  

• žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie 5 rokov 
predchádzajúcich podaniu žiadosti o NFP;  

• žiadateľ má schválený program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s 
ustanovením § 7 ods. 6 a § 8 ods. 6/ § 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja;  

• žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba 
splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o žiadosti o NFP neboli právoplatne odsúdení za niektorý z 
nasledujúcich trestných činov:  

o a) trestný čin poškodzovania finančných záujmov ES (§261-§263 Trestného zákona SR, § 260 zák. 
40/2009 Sb. Trestního zákoníku ČR),  

o b) niektorý z trestných činov korupcie (§328 - § 336 Trestného zákona SR; §331 – 334 zák. 40/2009 
Sb. Trestního zákoníku ČR),  

o c) trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§ 233 - § 234 Trestného zákona SR, § 216-217 
zák. 40/2009 Sb. Trestního zákoníku ČR),  

o d) trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny (§296 Trestného zákona SR, 
§ 361 - 363 zák. 40/2009 Sb. Trestního zákoníku ČR),  

o e) trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 až § 268 Trestného 
zákona SR; §256 – 258 zák. 40/2009 Sb. Trestního zákoníku ČR);  

• žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať 
dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie 
alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitého predpisu;  

• v rámci partnerstva sú potrebné minimálne 3 podniky spolupracujúce s výskumnými inštitúciami. 
 
 
 
Kontakt pre bližšie informácie:   
Octigon, a.s. 
Karol Stračár 
Mobil: +421 948 071 711 
E-mail: stracar@octigon.sk 
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