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Milí čitatelia,

v tomto čísle nášho bulletinu vám prinášame správy o procesoch
hodnotenia prijatých žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len
„NFP“).
Zároveň tu nájdete

informácie o spôsobe a štruktúre zverejňovaných

údajov na webovom sídle k výzvam vo forme Zoznamu schválených
a neschválených žiadostí o NFP, či zoznamu odborných hodnotiteľov.

tím Výskumnej agentúry

Výskumná agentúra plní v programovom období 2014-2020 úlohu sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Výskum a inovácie pod
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Hodnotiaci proces...
Projekty v rámci predložených žiadostí o NFP po prvom kole výzvy na podporu Priemyselných
výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK hodnotia od decembra 2016
odborní hodnotitelia v priestoroch Výskumnej agentúry. Toto hodnotenie nasleduje po ukončení
procesu administratívneho overovania žiadostí o NFP.
Vo finančnom vyjadrení dosiahol záujem o podporu viac ako 1,3 miliardy eur. Pri alokácii
256 miliónov eur na túto výzvu je zrejmé, že dopyt mnohonásobne prevýšil jej možnosti.
Odborné hodnotenie...
Proces je zabezpečený špecialistami z databázy odborných hodnotiteľov. Ich úloha spočíva
v posúdení všetkých žiadostí o NFP, ktoré splnili kritériá formálnej kontroly. Odborným
hodnotiteľom sú náhodným výberom prideľované žiadosti o NFP, ktoré splnili podmienky
poskytnutia príspevku v rámci administratívneho overovania. Každú žiadosť o NFP hodnotia
nezávisle dvaja odborní hodnotitelia, ktorí v totožnom rozsahu posúdia splnenie podmienok
poskytnutia príspevku. Proces hodnotenia následne vyúsťuje do vydávania Rozhodnutí o schválení,
prípadne neschválení príslušnej žiadosti o NFP.

Priemerná výška požadovaného príspevku tejto výzvy je na úrovni prevyšujúcej 4,6 milióna eur.
Zameranie žiadostí o NFP podľa špecializácií RIS3 z pohľadu dostupných vedeckých a výskumných
kapacít v % (I. aj II. kolo) (graf):
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Aké údaje o výzve nájdete na webe...

Zoznamy schválených a neschválených žiadostí o NFP bude Odbor Informovania a komunikácie
zverejňovať na webovom sídle do 60 pracovných dní od skončenia rozhodovania o žiadostiach
o NFP pre každú výzvu v štruktúre:










meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá
požiadala o poskytnutie príspevku,
názov projektu,
výšku schváleného príspevku,
zoznam odborných hodnotiteľov, v rozsahu titul, meno, priezvisko.
Zoznamy neschválených žiadostí o NFP v štruktúre:
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá
požiadala o poskytnutie príspevku,
názov projektu,
dôvody neschválenia žiadosti,
zoznam odborných hodnotiteľov, v rozsahu titul, meno, priezvisko.

Nové...
-

zazmluvňovanie projektov:
o

koncom februára 2017 začala Výskumná agentúra uzatvárať zmluvy o poskytnutí NFP
v rámci výzvy na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných
centier (II. fáza) pre rozvinutejší región (kód OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02) s celkovou
alokáciou 5,9 milióna eur na výzvu (prvá zmluva o poskytnutí NFP je v rámci tejto výzvy
podpísaná s Univerzitou Komenského v Bratislave)

o

marec – pokračovanie uzatvárania zmlúv o poskytnutí NFP v rámci výzvy na fázované
projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej
rozvinuté regióny (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02) s celkovou alokáciou 17,7 milióna
eur na výzvu.

- aktualizácia
Zmluvy
o
poskytnutí
nenávratného
finančného
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/prijimatel/dokumenty-prijimatel

príspevku,

link:

- do pozornosti dávame legislatívne zmeny vyplývajúce zo zákona č. 315/2016 o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 341/2016 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona
č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
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-

aktualizácia Indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2017 OPVaI cez Výskumnú agentúru:
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/aktuality-hlavne/259-indikativny-harmonogram-vyziev-2017

Pripravujeme...
-

vyhlásenie ďalších výziev operačného programu Výskum a inovácie

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

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

tím informovania a komunikácie Výskumnej agentúry
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