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Milí čitatelia,

Výskumná agentúra oslávila v januári 10 rokov svojej pôsobnosti v roli
sprostredkovateľského orgánu pre implementáciu projektov zo štrukturálnych
a investičných fondov EÚ. Napriek bohatým skúsenostiam s dvoma operačnými
programami v období 2007 – 2013, je nové programové obdobie veľkou výzvou.
Svojimi aktivitami sa snažíme prispievať k zvyšovaniu transparentnosti, znižovaniu
administratívnej náročnosti a celkovému zjednodušovaniu poskytovania pomoci
z európskych finančných mechanizmov.
Doposiaľ agentúra vyhlásila dopytovo-orientované výzvy a vyzvanie na národný
projekt, spolu v celkovej sume viac ako 607 miliónov eur.
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Prečo e-bulletin.....
V e-bulletine sa pre Vás snažíme zhrnúť všetky užitočné informácie, aby ste ich nemuseli prácne hľadať na
webových sídlach Výskumnej agentúry alebo operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI). Môžete
v ňom vždy nájsť prehľad aktuálnych záležitostí, nové usmernenia, príručky, informácie o aktuálnom stave
výziev, o pripravovaných podujatiach, seminároch, či plánovaných výzvach.
Veríme, že informácie budú pre Vás nápomocné pri predkladaní ďalších žiadostí o nenávratný finančný
príspevok (NFP), ale aj pre udržanie si prehľadu a získanie praktických rád.

Výzvy – aktuálny stav...
Výzva PVVC

Všetky prijaté žiadosti o NFP v rámci výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier
v oblastiach špecializácie RIS3 SK (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02), ktoré prešli procesom
administratívneho overovania, sú v závere procesu odborného hodnotenia.
Výzva DSV

Žiadateľom výzvy zameranej na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach
špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR (kód OPVaIVA/DP/2016/1.2.1-03) pred koncom roka 2016 agentúra rozoslala výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí
žiadostí o NFP. V súčasnosti im plynie časová lehota na doručenie dožiadaných materiálov. O vývoji procesu
odborného hodnotenia, ktorého začiatok závisí od ukončenia administratívneho overovania týchto žiadostí,
bude Výskumná agentúra informovať na svojom webovom sídle.

Rady – ako sa vyhnúť pochybeniam pri predkladaní žiadostí o NFP...
Formulár žiadosti o NFP, prieskum trhu, verejné obstarávanie, výskumno-vývojový zámer/opis projektu,
súpis (rozpočet) výdavkov, oblasť čestných vyhlásení a životopisov. To všetko sú okruhy, pri ktorých sa
najčastejšie objavovali nesúlady.



Mnohokrát neboli vložené príslušné dokumenty/prílohy do systému ITMS2014+, resp. bolo
potrebné dokumenty predložiť/vkladať opakovane, nakoľko boli nesprávne alebo nedostatočne
vyplnené.
Chýbajúca identifikácia štatutára, či akékoľvek iné údaje za jednotlivých zástupcov štatutárneho
orgánu, adresy, neuvedený začiatok a koniec realizácie aktivity, neurčený typ územia, nesúlad
v názvoch aktivít a neuvedené číselné označenie aktivít boli zaznamenané, ako najčastejšie sa
opakujúce neformálne nedostatky.
Najčastejšie nedostatky zistené analýzou Výskumnej agentúry z podaných žiadostí o NFP:

-

z analýzy Výskumnej agentúry vyplynulo, že nahrávanie žiadostí do systému ITMS2014+ a ich
predkladanie zo strany žiadateľov na poslednú chvíľu pred uzávierkou výzvy spôsobuje viacero
problémov. Výsledkom je preťaženie systému a vyššia chybovosť žiadostí z dôvodu časovej tiesne;
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-

formálne nedostatky v rámci formulárov;
nesúlad s miestom realizácie;
nesúlad v personálnych kapacitách;
nesprávne zvolené oblasti intervencií;
nevloženie alebo nesprávne vyplnenie dokumentov a príloh do ITMS2014;+
nedostatočné previazanie projektu na špecializácie RIS3 SK;
nedostatky v prieskumoch trhu;
pochybenia vo Výskumno-vývojovom zámere a pod.

Rady Výskumnej agentúry pre predchádzanie pochybeniam
Dovoľujeme si upriamiť pozornosť najmä na:
- sledovanie formálnych a vecných náležitostí výziev a príloh k nim;
- podrobné sledovanie inštrukcií a poznámok pod čiarou vo formulároch (žiadosti o NFP, opis, prílohy
a pod.);
- dôraz na prepojenie projektov na RIS3 SK a príslušné špecializácie;
- sledovanie webového sídla OPVaI a Výskumnej agentúry – usmernenia k výzvam, zmeny;
- prácu s aktuálnymi verziami dokumentov pri výzve.
Po predložení žiadostí o NFP Výskumná agentúra komunikuje so žiadateľmi a zasiela výzvy na
doplnenie. Odstránenie spomínaných nesúladov vyskytujúcich sa v predkladaných žiadostiach o NFP by
mohlo mať pozitívny vplyv na zníženie administratívnej záťaže na strane žiadateľov.
Celý proces rozhodovania o žiadostí o NFP by sa následne mohol zefektívniť. Výskumná agentúra zároveň
na základe analýzy pochybení pripravuje opatrenia pre ďalšie výzvy.

Konalo sa...
V dňoch 26. – 27. januára 2017 sa Klubu kvestorov verejných a štátnych vysokých škôl SR zúčastnil aj
generálny riaditeľ Výskumnej agentúry Ing. Rastislav Beliansky. Prítomných informoval o stave
implementácie operačného programu Výskum a inovácie v gescii Výskumnej agentúry.

Pripravujeme...
-

vyhlásenie ďalších výziev OPVaI

-

nový Indikatívny harmonogram výziev

Kontakty, komunikácia...
K dispozícii sú pre vás webové sídla www.vyskumnaagentura.sk a www.opvai.sk.
E-mailový kontakt pre účely informovania a poradenstva: info@vyskumnaagentura.sk
Telefonický kontakt 02/69 299 357, 383
Výskumná agentúra funguje už aj na sociálnych sieťach, nájdete nás aj na Facebook-u

Privítame od Vás akékoľvek postrehy a návrhy. Radi sa pre vás zlepšíme.
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