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Príhovor
Vážení čitatelia,

RUBRIKY

prinášame vám krátky súhrn udalostí
posledného obdobia, užitočných informácií,
prehľad o žiadostiach a
implementácii
výskumných projektov.
Nachádzame
sa
v
súčasnosti
v celospoločensky zložitom období pandémie
ochorenia Covid 19, avšak zamestnanci
Výskumnej agentúry sú Vám stále k dispozícii
a snažíme sa robiť maximum pre to, aby
kontrahovanie
projektov
a
čerpanie
prostriedkov EŠIF plynulo pokračovalo.
Prajem nám všetkým - ostaňme zdraví.
Len tak budeme schopní priniesť Slovensku
kvalitné výsledky v oblasti vedy a výskumu,
v súčasnosti najmä potrebné riešenia
zamerané na pomoc v boji s koronavírusom.
Prajem príjemné čítanie.
RNDr. Juraj Waczulík, CSc.
generálny riaditeľ
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Prečo e-bulletin?
V e-bulletine zhrnieme pre vás na jednom mieste užitočné a aktuálne informácie
tak, aby ste nemuseli hľadať informácie na webových sídlach Výskumnej agentúry
(VA) a OP Integrovaná infraštruktúra (OPII) www.opvai.sk.
E-bulletiny budeme pre vás vydávať ako občasníky, najmä podľa nových informácií,
zmien a dôležitých oznamov na poli výskumu a inovácií.
V e-bulletine nájdete vždy sumár aktuálnych informácií za posledné obdobie, napr.
nové usmernenia, príručky, prehľady o aktuálnom stave výziev, o akciách,
seminároch apod.
Veríme, že informácie budú pre vás prínosné.
Tím informovania a komunikácie VA

Výzvy COVID – aktuálny stav
Info k stavu Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) nasledovných
výziev:
• výzva na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných
výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej
ochorením COVID-19, kód OPII-VA/DP/2020/9.2-01, s alokáciou vo výške
20 miliónov eur
I. kolo
II. kolo
•

ŽoNFP sa zazmluvňujú
ŽoNFP sa zazmluvňujú

výzva na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri
boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych
následkov pandémie, kód OPII-VA/DP/2020/9.4-01, s pôvodnou alokáciou vo
výške 80 miliónov eur

I. kolo
II. kolo

ŽoNFP sa zazmluvňujú
prebieha administratívne overovanie
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Vzhľadom na vysoký záujem zo strany žiadateľov rezort školstva v januári 2021
navýšil o 20 miliónov eur finančnú alokáciu výzvy s kódom
OPII-VA/DP/2020/9.4-01. Navýšením finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ sa tak
umožní realizácia vyššieho počtu kvalitných projektov.
Zazmluvnenie a následná implementácia projektov v rámci tzv. COVID-19 výziev
v gescii VA je v súčasnej mimoriadnej situácii prioritou.
Projekty, ktoré ponúknu pomoc a riešenia v boji s koronavírusom sú zamerané
najmä na nasledovné oblasti:
✓ prevencia a ochrana pred infekciou spôsobenou koronavírusom
✓ zdravotnícke/hygienické technológie na diagnostiku a terapiu pacientov
✓ diagnostika a testovanie
✓ terapia, vakcíny, lieky
✓ sledovacie a monitorovacie zariadenia na bezpečnosť pracovníkov v prvej línii
Zamestnanci VA vyvíjajú spolu so žiadateľmi maximálne úsilie, aby boli
v dohľadnom čase všetky projekty zazmluvnené a mohli sa začať realizovať.

Nové na webe
Súhrn zverejnených aktualít:
✓ Informácia o zrušení výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na
podporu na podporu dlhodobého strategického výskumu - "Priemysel pre
21. storočie" a "Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel„ (14.1.2021)
✓ Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPII-VA/DP/2020/9.4-01 – navýšenie alokácie
o 20 mil. eur na celkovo 80 mil. eur (18.1.2021)
✓ Informácia pre žiadateľov výzvy s kódom OPII-VA/DP/2020/9.4-01 (21.1.2021)
(Doteraz nevydané rozhodnutia k predloženým žiadostiam o NFP budú vydané v lehote
najneskôr do 17.2.2021).
✓ Vzor zmluvy o NFP k výzve na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov
v oblastiach špecializácie RIS3 SK v Bratislavskom kraji s kódom OPVaIVA/DP/2018/2.1.1-05. (25.01.2021)
✓ Vzor zmluvy o NFP k výzve na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu –
II. etapa s kódom OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01 (01.02.2021)
✓ Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu výskumu a vývoja relevantného
pre COVID - 19 v znení dodatku č.1
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Implementácia v číslach - zrýchlenie
VA minulý rok po nástupe nového vedenia zrýchlila proces spracovania žiadostí
o platbu aj proces posudzovania žiadostí o NFP a následné zazmluvňovanie
projektov.
Svedčia o tom nasledujúce grafy:
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Implementácia v číslach - kontrahovanie
Kontrahovanie
Aktuálne má VA zazmluvnených celkovo 107 projektov v celkovej
zazmluvnenej výške NFP 362 376 245,09 eur (údaje k 15.02.2021).
GRAF: Prehľad počtu zazmluvnených projektov a výšky NFP podľa výziev VA
k 15.2.2021

Linky na jednotlivé výzvy :
Covid výzvy link: https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/m%C5%A1vva%C5%A1-sr/dopytovo-orientovaneprojekty/
Ostatné výzvy VA: https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/
5

Implementácia v číslach - čerpanie

GRAF: Prehľad čerpania – stavu žiadostí o platbu (ŽoP) v rámci všetkých výziev
VA podľa jednotlivých rokov k 12.2.2021

*COV – celkové oprávnené výdavky v eur
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Projekty v realizácii
VA atraktívnou formou a predovšetkým transparentne zverejňuje na svojom webe
postupne informácie o projektoch v realizácii a to formou Kariet projektov , ktoré
sú informačnými listami projektov.
Verejnosť takto môže nahliadnuť do jednotlivých projektov podľa výziev
a dozvedieť sa
o ich zámeroch, prínose, cieľoch alebo aj unikátoch na poli vedy
a výskumu. Mnohé z nich sú aj tzv. Best practices a získali mnohé ocenenia
a patenty..
Projekty sú z rôznych oblastí, ako Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie,
Zdravé potraviny a životné prostredie, Dopravné prostriedky pre 21. storočie,
Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, Priemysel pre 21. storočie.

Pri kliknutí na obrázok sa vyroluje PDF
s informáciami o danom projekte.
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Publicita projektov
Po zlúčení operačného programu Výskum a inovácie do operačného programu
Integrovaná infraštruktúra (12/2019) je od minulého roka pre všetkých prijímateľov
VA povinná publicita v zmysle aktuálne platného Manuálu pre informovanie
a komunikáciu OPII a Dizajn manuálu OPII.
VA poskytuje poradenstvo k tzv. novým pravidlám, vzorom a vyhotoveniu novej
povinnej grafiky. Bez povinných náležitostí sa nedá následný výstup započítať ako
merateľný ukazovateľ.

Vaše návrhy pútačov, plagátov, web informácií na posúdenie posielajte na
info@vyskumnagaentura.sk a my Vám radi Vaše grafické návrhy posúdime alebo aj
z Vašich údajov vzory plagátov, tabúľ vyrobíme.
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Pripravujeme
VA pripravuje na svoj web postupne zverejniť na základe skúseností sadu
praktických rád ako eliminovať pochybenia počas implementácie projektov:
✓ praktické rady ako úspešne implementovať projekty a eliminovať pochybenia
✓ praktické rady ako úspešne podávať Žiadosti o platbu
✓ praktické rady k procesom verejného obstarávania.
Mnoho otázok dostávame k plánovaným výzvam. V súčasnosti Výskumná agentúra
nemá na rok 2021 naplánované vyhlasovanie ďalších výziev na dopytovoorientované projekty v oblasti výskumu z OP II, pretože všetky finančné
prostriedky sú alokované
v už vyhlásených výzvach.

Kontakty
WEB

www.opvai.sk, www.vyskumnaagentura.sk

E-mail

info@vyskumnaagentura.sk - non stop k dispozícii

Telefón

+421 917 981 241

Zároveň dávame do pozornosti bezplatné poradenstvo ku všetkým
operačným
programom a získaniu pomoci z EÚ v regiónoch Slovenska v Informačno-poradenských
centrách, kontakty: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/893-sk/kontakty/
(Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, B. Bystrica, Humenné, Prešov, Košice)
https://www.itms2014.sk/ - vyhľadávač žiadostí a projektov

Tím informovania a komunikácie VA
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