Informačný seminár
pre žiadateľov
Výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu
z Operačného programu Výskum a inovácie

11. septembra 2018 Košice
12. Septembra 2018 Banská Bystrica
Výskumná agentúra

Program
08:45 – 09:00

Predstavenie IPC (KE/BB)

09:00 – 10:00

Nové nastavenia v rámci výziev DSV, nové podmienky

10:00 – 11:00

Informačný systém Výskumnej agentúry - nový rozpočet

11:00 – 11:30

Coffee break - prestávka

11:30 – 12:30

Proces verejného obstarávania

12:30 – 13:30

Diskusia, záver seminára

Nové nastavenia v rámci výzvy
na podporu dlhodobého
strategického výskumu
v doménach inteligentnej
špecializácie RIS3
z OP Výskum a inovácie
Výskumná agentúra

Prehľad výziev na podporu dlhodobého
strategického výskumu

výzvy na podporu DSV
Dopravné prostriedky pre 21. storočie
Priemysel pre 21. storočie
Zdravé potraviny a životné prostredie
Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel
Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
Spolu EÚ zdroje

Alokácia EU zdroje
63 072 000 €
107 712 000 €
36 000 000 €
47 520 000 €
33 696 000 €
288 000 000 €

Časový harmonogram konania o ŽoNFP
•
•

•

•

Uzatvorená výzva (14.12.2018)
Organizácie Slovenskej akadémie vied sú povinné od 1.7.2018 predkladať
dokumenty preukazujúce splnenie podmienok poskytnutia príspevku ako verejné
výskumné inštitúcie zriadené podľa Zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej
inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nakoľko transformácia ústavov SAV bola zastavená, pričom právna forma ústavov
SAV sa vrátila do pôvodného stavu, t. j. účinnosťou zákona (16. deň odo dňa
vyhlásenia
právneho
predpisu
v
Zbierke
zákonov)
sa
znovu
stali
rozpočtovými/príspevkovými organizáciami – sú napojené na štátny rozpočet,
spravujú majetok, ktorý vlastní SR a základným dokumentom je zriaďovacia listina
organizácie, ktorá upravuje jej predmet činnosti a formu hospodárenia.
Účinnosťou novely zákona o VŠ bude VA nahliadať na ústavy SAV ako
na rozpočtové/príspevkové organizácie až do „riadnej transformácie“ na v.v.i.
(novela stanovuje dátum 31.12.2018, avšak ide o dátum na vykonanie úkonov
potrebných k transformácii, z čoho možno iba predpokladať, kedy nastane samotná
transformácia na v.v.i.).

•
•

•

Vypracovanie a predloženie výskumnej
stratégie projektu DSV

1. krok
vypracovanie Výskumnej stratégie projektu DSV
2. krok
predloženie VA v elektronickej podobe a fyzicky – ponechávame na
zvážení žiadateľov, koľko času budú potrebovať na zapracovanie odporúčaní, tak
aby stihli uzávierku výzvy14.12.2018, odporúčame podanie stratégie približne v
polovici októbra.
3. krok
pre zabezpečenie zvýšenia kvality prekladaných ŽoNFP - oponentúra zo
strany 3 zahraničných expertov (t. j. nejde o odborné hodnotenie) z pohľadu:
– Excelentosti – vedeckej kvality plánovaného projektu
– Inovatívnosti – dopadu plánovaného projektu
– Kvality manažmentu projektu – zabezpečenie odborných kapacít
V tomto kontexte dôležité poznať dokument METODIKA EXAKTNEJ APLIKÁCIE VYBRANÝCH POJMOV V
RÁMCI HODNOTIACICH A VÝBEROVÝCH KRITÉRIÍ MŠVVaŠ SR
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gescii-va/

•
•
•
•

4. krok
VA zašle Spoločnú správu k posúdeniu výskumnej stratégie (do 40
dní od doručenia výskumnej stratégie projektu DSV)
5. krok
žiadateľ zabezpečí kvalifikovaný preklad Spoločnej správy k
posúdeniu výskumnej stratégie
6. krok
žiadateľ zapracuje odporúčania zo Spoločnej správy k posúdeniu
výskumnej stratégie do ŽoNFP resp. VVZ
7. krok
žiadateľ predkladá:
–
–

Spoločnú správu z posúdenia výskumnej stratégie v SJ
Vyhodnotenie zapracovania odporúčaní zahraničných expertov s popisom rozsahu a spôsobu
zapracovania odporúčaní zahraničných expertov. Nezapracovanie je potrebné odôvodniť.

Vypracovanie a predloženie výskumnej
stratégie projektu DSV
1.

Popis výskumnej a vývojovej stratégie žiadateľa
1.1 Intervenčná logika projektu
1.2 Súlad projektu s princípmi výskumno-vývojovej
excelentnosti
1.3 Miera originálnosti a inovatívnosti predkladaného
projektu
2. Personálne zabezpečenie
2.1 Zabezpečenie odborných kapacít na riadenie a
realizáciu projektu
3. Infraštruktúra
3.1 Stručný popis aktuálneho stavu výskumnovývojovej a súvisiacej vzdelávacej
infraštruktúry
4. Aktivity
4.1 Podrobný popis odborných/výskumných a/alebo
vývojových aktivít
Potrebné dodržiavať maximálny rozsah jednotlivých častí, zahraniční experti
budú môcť odmietnuť posudzovať časti nad stanovené rámce.

Upozornenie: skladba projektového konzorcia v
predloženej stratégii projektu DSV a v ŽoNFP musí
byť totožná.

Podmienka, že hlavné aktivity projektu sú vo
vecnom súlade s oprávnenými aktivitami
OP VaI
•

V rámci špecifického cieľa 1.1.3 „Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom
zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií“ je
pre túto výzvu oprávnená hlavná aktivita OP VaI: Modernizácia a ďalší rozvoj
infraštruktúry a technologického zázemia výskumných inštitúcií mimo
podnikateľského sektora v oblastiach špecializácie RIS3 SK.

•

Žiadateľ priradí hlavné aktivity projektu (individuálna formulácia)
k jednotlivým oprávneným typom 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).

•
•
•

•

Podnikateľské subjekty v rámci projektu musia realizovať svoje VaV aktivity
minimálne v jednej z týchto oprávnených typov aktivít: priemyselný výskum
a/alebo experimentálny vývoj.

Podmienka ekonomickej aktivity a priaznivej
finančnej situácie žiadateľa/partnera 1
1) Obrátka celkového majetku z tržieb (čistý obrat)- 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, alebo
2) Podnikateľský subjekt bol prijímateľom investície do podniku (napr. od
podnikateľského anjela, fondu rizikového kapitálu, Slovenskej záručnej a
rozvojovej banky, a. s. a pod.) v minimálnej výške ¼ NFP subjektu v rámci
projektu prislúchajúcich k posudzovanému podnikateľskému subjektu
projektového konzorcia. Uvedená finančná investícia je preukazovaná
investičnou zmluvou investora podpísanou a účtovanou v období od 1.1.2015
do 31.1.2018. táto zmluva musí potvrdzovať hodnotu investície, podiel
hodnoty majetku pripadajúci na investora, alebo

Podmienka ekonomickej aktivity a priaznivej
finančnej situácie žiadateľa/partnera 2
3) Podnik možno pokladať za aktívny, ak za ostatné obdobie 3 rokov od
vyhlásenia tejto výzvy bol ocenený v rámci inovácií, či výskumu, ktorý je
predmetom projektu na inovačnej súťaži organizovanej v rámci členských
krajín OECD , v medzinárodných súťažiach, v ktorých bola zostavená
medzinárodná komisia. Túto skutočnosť partner preukazuje napríklad
dekrétom potvrdzujúcim výherné umiestnenie v súťaži, alebo
4) Podnik získal minimálne bodové skóre na úrovni 12 bodov v rámci hodnotení
výziev SME Instrument Horizontu 2020 , ktoré získal podnik v čase od 1. januára
2014 najneskôr do dátumu podania ŽoNFP. Táto podmienka je preukazovaná
na základe hodnotiaceho hárku a identifikácie projektu s jednoznačnou
identifikáciou posudzovaného subjektu (partnera).

Maximálna výška príspevku
•
•

•

•

Podnikateľské subjekty stanovia výšku NFP jednou z nasledujúcich možností:
a)
limitom maximálnej hodnoty NFP je hodnota 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 limitnou hodnotou je 0,62.
b)
35 % z priemerných tržieb za posledné tri roky (t. j. priemerný čistý obrat
za posledné 3 ukončené účtovné obdobia, ktoré nie sú účtovným obdobím
kratším ako 12 mesiacov, za ktoré disponuje schválenými účtovnými
závierkami.) vynásobené dobou trvania projektu v rokoch (číslo zaokrúhlené
na 1 desatinné miesto). Táto možnosť platí v prípade, že subjekt nesplnil iné
body podmienky 2.9.12 (Podmienka ekonomickej aktivity a priaznivej
finančnej situácie žiadateľa/partnera v rámci podnikateľského sektora),
okrem bodu 4 –t.j. podnik získal 12 bodov v rámci SME Instrument H2020.
V prípade podnikov, ktorých ekonomická aktivita sa posudzuje cez:
–

v rámci podmienky 2.9.12 podľa bodov 2, 3 alebo 4 platí, že ich maximálne NFP nemôže byť
vyššie, ako najnižšie NFP podnikateľského subjektu projektového konzorcia, ktoré spĺňajú
podmienku 2.9.12 (podľa bodu 1).

Maximálna výška príspevku
Vyššie uvedené limity pre minimálnu a maximálnu výšku projektu sa
nesmú obchádzať umelým rozdeľovaním projektov do niekoľkých
projektov s podobnými črtami, cieľmi alebo prijímateľmi/partnermi.
V rámci administratívnej kontroly bude v prípade žiadateľov, ktorí
predkladali viac ako 1 ŽoNFP posudzovaná možná duplicita
projektov (resp. umelé delenie projektov) vzhľadom na výskumnovývojové témy a skladbu konzorcia a na základe identifikovanej
podobnosti budú o duplicite rozhodovať náhodne vyžrebovaní
experti v relevantných znalostných oblastiach.
V prípade, že bude identifikovaná duplicita, vzhľadom na to, že ide
o podmienku poskytnutia príspevku 2.9.5 – dôjde k vylúčeniu
projektov z ďalšieho konania.

Podmienka vytvorenia partnerstva
Povinné zloženie partnerstva do 10 mil. EUR NFP.
Minimálny počet partnerov (mimo žiadateľa) je 3 (najmenej 1 podnikateľský subjekt).
Zloženie partnerstva je aj predmetom hodnotiaceho kritéria „Príspevok projektu k
zintenzívneniu spolupráce akademického sektora s podnikateľským“. Na základe zloženia
partnerstva môže žiadateľ získať:
0 bodov – v partnerstve sa nenachádza žiadna výskumná organizácia
3 body – v partnerstve sa nachádza aspoň 1 výskumná organizácia
5 bodov – v partnerstve sa nachádzajú aspoň 3 výskumné organizácie, pričom
minimálne jedna výskumná inštitúcia musí byť nepodnikateľská
Žiadateľ
(podnikateľský alebo
nepodnikateľský
subjekt)

Partner

Partner

Partner

(pokiaľ nie je žiadateľ
z podnikateľského prostredia,

(podnikateľský alebo
nepodnikateľský
subjekt)

(podnikateľský alebo
nepodnikateľský
subjekt)

tento partner musí byť
podnikateľský subjekt)

Podmienka vytvorenia partnerstva
Povinné partnerstvo od 10 mil. EUR (vrátane) NFP.
Minimálny počet subjektov v partnerstve je 6, pričom aspoň dvaja z nich
musia pochádzať z podnikateľského prostredia:
1 Žiadateľ
5 Partnerov (môže byť 1 žiadateľ a 1 partner, alebo 2 partneri)

Aplikácia rovnakých hodnotiacich
Kritérií ako pri predchádzajúcom príklade.

Partner

Podmienka časovej oprávnenosti výdavkov
Všeobecne sú oprávnené výdavky od 1.1.2014 do 30.6.2023.
Všetky oprávnené aktivity sa môžu začať realizovať najskôr v deň
predloženia ŽoNFP s výnimkou aktivít na vypracovanie projektovej
dokumentácie.
-

-

Priame výdavky – po dátume predloženia NFP s výnimkou
výdavkou na projektovou dokumentáciou (1.1.2017 – podanie
ŽoNFP)
Nepriame výdavky - až po nadodudnutí účinnosti a platnosti
Zmluvy o poskytnutí NFP, okrem výdavkov na VO (najskôr 14.
august 2018).

Oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v
oblasti posudzovania vplyvov na životné
prostredie
•

Zákon 24/2006 Z.z. Zákon o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, najmä
príloha
č.
8
zoznam
činností
podliehajúcich posudzovaniu.

•

V prípade, že má žiadateľ pochybnosti,
odporúča sa obrátiť sa na príslušný
odbor posudzovania vplyvom na životné
prostredie v rámci Ministerstva životného
prostredia SR, kontakt je TU.

Oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v
oblasti posudzovania vplyvov na životné
prostredie
V zmysle nastavenia výzvy môže dôjsť k nasledovným prípadom:
1. Projektom plánovaná činnosť/činnosti alebo jej zmena podliehajú posúdeniu
vplyvov na životné prostredie, žiadateľ vypracuje tzv. zámer (obsah a štruktúra
zámeru sú uvedené v prílohe č. 9 k zákonu č. 24/2006 Z. z.. Tento zámer je
predložený odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie v rámci MŽP
SR. MŽP SR zámer posúdi, výsledkom je stanovisko MŽP SR. Posudzovanie
vplyvov trvá minimálne pol roka až rok.
2. Činnosť projektu alebo jej zmena podlieha zisťovaciemu konaniu, žiadateľ
predkladá zámer na príslušný okresný úrad.
3. Činnosť projektu alebo jej zmena nepodlieha posúdeniu alebo zisťovaciemu
konaniu, žiadateľ predkladá zámer okresnému úradu, na základe ktorého
pracovník okresného úradu zodpovedný za EIA vydá stanovisko.

V procese posudzovania alebo zisťovacieho konania môže byť podaný vonkajší
podnet (mimovládne org., aktivisti, verejnosť).

Podmienka oprávnenosti z hľadiska
preukázania súladu s požiadavkami v oblasti
dopadu plánov a projektov na územia sústavy
NATURA 2000
•

Žiadateľ predkladá:
–
–

•

vyjadrenie okresného úradu
odborné stanovisko (formou rozhodnutia) okresného úradu

Predloženie vyjadrenia okresného úradu, alebo
odborného stanoviska okresného úradu je
nerelevantné pre žiadateľov, ktorí predkladajú
platné záverečné stanovisko z posúdenia
vplyvov na životné prostredie, alebo stanovisko
zo zisťovacieho konania.

Hodnotiace a výberové kritériá
•

Na splnenie kritérií odborného hodnotenia musia byť vyhodnotené kladne všetky vylučujúce hodnotiace
kritériá a zároveň musí byť splnená minimálna hranica pri bodovaných hodnotiacich kritériách, ktorá
predstavuje 55 % v rámci každej zo 4 skupín hodnotených oblastí a súčasne 65 % z maximálneho počtu
všetkých bodov bodovaných hodnotiacich kritérií. Výsledkom dosiahnutých bodov je celé číslo.
Minimálna hranica pri bodovaných hodnotiacich kritériách je znázornená v tabuľke pod textom.

Oblasť hodnotenia
1. Príspevok navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom operačného programu
Výskum a inovácie

Minimálny
požadovaný počet
bodov
15

2. Navrhovaný spôsob realizácie projektu

6

3. Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa/partnera
4. Finančná a ekonomická stránka projektu - udržateľnosť projektu

11

Minimálny počet celkom

6
43

1. Príspevok navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom
operačného programu Výskum a inovácie

1. Príspevok navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom
operačného programu Výskum a inovácie

Oblasť

Kritérium
Súlad projektu s celkovou intervenčnou logikou a programovou stratégiou
operačného programu Výskum a inovácie, ako aj súlad s cieľmi výzvy na
predkladanie projektov

Typ
kritéria
v ylučujúce
kritérium

Obsahové zameranie aktivít projektu na domény inteligentnej špecializácie
RIS3 SK, súboru politiky RIS3 SK a jej Implementačného plánu pre RIS3 SK

v ylučujúce

Súlad, komplementarita a priama nadväznosť projektu s už realizovanými
aktivitami v oblasti, na ktorú je projekt zameraný

v ylučujúce

Súlad projektu so snahou aktívnejšie vystupovať v rámci medzinárodných
aktivít

bodov ané

Súlad projektu so zásadou výskumno-vývojovej excelentnosti (vysokej kvality
obsahového zámeru projektu)

bodov ané

Miera originálnosti a inovatívnosti predkladaného projektu
Relevancia projektu k cieľom Stratégie Európskej únie pre dunajský región
Príspevok projektu k zintenzívneniu spolupráce akademického sektora s
podnikateľským

kritérium

kritérium
kritérium
kritérium
bodov ané
kritérium
bodov ané
kritérium
bodov ané
kritérium

Miera zapojenia kapacít univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier bodov ané
na celkovom žiadanom NFP
kritérium
SWOT analýza projektu

bodov ané
kritérium

Miera zapojenia kapacít univerzitných vedeckých parkov a
výskumných centier na celkovom žiadanom NFP
•

Ide o subjekty, ktoré participovali na projektoch v rámci výziev: OPVaV-2012/4.2/08-RO;
OPVaV-2013/4.2/09-RO; OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1; OPVaV-2012/2.2/08-RO; OPVaV2013/2.2/09-RO; OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1.

Plnenie kritéria sa posudzuje v troch krokoch:
1.

krok – kontrola príslušnosti subjektu pod vyššie uvedené výzvy

2. krok – posúdenie, či nejde len o formálne zapojenie prostredníctvom 3 kritérií:
V časti 3.1 VVZ potrebné explicitne uviesť, ktoré laboratória budú využívané v projekte,
potrebná zjednotiť s uvádzanými info na webe príslušného UVP/VC
V časti 2.1 VVZ uviesť, ktorí výskumníci UVP/VC budú participovať na projekte
Tématická relevancia UVP/VC s projektovou VV témou
Z vyššie uvedených troch kritérií musia byť splnené minimálne 2 kritériá tak, aby hodnotiteľ
mohol prideliť v rámci bodového zvýhodnenia nenulovú hodnotu.
3. krok – pridelenie nenulovej hodnoty bodového zvýhodnenia na základe výšky hodnoty
NFP pre kapacity UVP/VC.

V prípade pochybností o zapojení reálnych kapacít UVP/VC budeme oslovovať štatutára
koordinátora so žiadosťou o potvrdenie, že ide o participáciu kapacít UVP/VC.
V časti 3.1 VVZ uvádzať konkrétne NFP UVP/VC, nakoľko NFP organizácie
partnera/žiadateľa sa nemusí rovnať NFP alokovanému UVP/VC.

2. Navrhovaný spôsob realizácie projektu

2. Navrhovaný spôsob
realizácie projektu

Oblasť

Kritérium
Vhodnosť a prepojenosť navrhovaných aktivít projektu vo vzťahu k
východiskovej situácii a k stanoveným cieľom projektu z vecného a časového
hľadiska
Reálnosť a primeranosť plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov z
časového, finančného a vecného hľadiska
Príspevok projektu k cieľu OP VaI zvyšovať počet registrovaných práv
duševného vlastníctva vplyvom realizácie výskumných aktivít projektu a
zvyšovaniu počtu vedeckých a odborných publikácií v indexovaných
databázach, v doménach RIS3 SK

Typ
kritéria
bodov ané
kritérium
bodov ané
kritérium
bodov ané
kritérium

3. Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa/partnera
Oblasť

Kritérium
Zabezpečenie odborných kapacít na riadenie a realizáciu projektu

Typ
kritéria
bodov ané
kritérium

3. Administratívna a prevádzková kapacita
žiadateľa/partnera

Zabezpečenie administratívnych kapacít na riadenie a realizáciu projektu

bodov ané
kritérium

Posúdenie projektu z pohľadu pritiahnutia a udržania výskumných
pracovníkov v organizácii žiadateľa/partnerov
Prevádzková a technická udržateľnosť projektu
Posúdenie predchádzajúcich skúseností podnikateľských organizácií VaV v
oblasti výskumu a vývoja

bodov ané
kritérium
v ylučujúce
kritérium
bodov ané
kritérium

Príspevok projektu k cieľu OP VaI pritiahnuť špičkových zahraničných vedcov
pre spoluprácu na projektoch v rámci relevantných oblastí domén RIS3 SK

bodov ané

Príspevok projektu k cieľu OP VaI pritiahnuť/reintegrovať slovenských vedcov
pôsobiach v zahraničí späť pre spoluprácu na projektoch v rámci
relevantných oblastí domén RIS3 SK

bodov ané

Príspevok k vytvoreniu nových pracovných miest pre oblasť VaV

kritérium

kritérium
bodov ané
kritérium

4. Finančná a ekonomická stránka projektu - udržateľnosť projektu

4. Finančná a ekonomická stránka projektu udržateľnosť projektu

Oblasť

Kritérium
Vecná oprávnenosť výdavkov
Finančná a vecná udržateľnosť projektu
Efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť výdavkov projektu
Finančná situácia žiadateľa/partnera
Podiel výskumno-vývojových činností (tzv. mäkkých výdavkov) projektu na
rozpočte projektu
Stupeň riešenej výskumno-vývojovej aktivity projektu
Príspevok projektu k tvorbe nových start-up a/alebo spin-off v rámci výskumných
centier na základe realizovaných aktivít
Efektívnosť vynaložených investícií do obstarania kľúčových výstupov projektu
(uplatnenie princípu "hodnota za peniaze")

Typ kritéria
v ylučujúce
kritérium
v ylučujúce
kritérium
v ylučujúce
kritérium
v ylučujúce
kritérium
bodov ané
kritérium
bodov ané
kritérium
bodov ané
kritérium
bodov ané
kritérium

Výskumno-vývojový zámer pre projekty DSV
1.1 Súlad obsahového zamerania aktivít projektu s doménami inteligentnej špecializácie RIS3 SK, súboru politík RIS3 SK a Implementačným plánom pre RIS3
SK
1.2 Väzba projektu na Európsky výskumný priestor a medzinárodné aktivity/stratégie
1.3 Súlad projektu s princípmi výskumno-vývojovej excelentnosti
1.4 Miera originálnosti a inovatívnosti predkladaného projektu

1.5 SWOT analýza projektu a popis základných rizík a opatrení na ich elimináciu

2.1.Zabezpečenie odborných kapacít na riadenie a realizáciu projektu
2.2 Zabezpečenie administratívnych kapacít na riadenie a realizáciu projektu

3.1 Stručný popis aktuálneho stavu výskumno-vývojovej a súvisiacej vzdelávacej infraštruktúry relevantnej pre oblasti špecializácie RIS3 SK
3.2 Popis potrieb v oblasti modernizácie výskumno-vývojovej infraštruktúry pre obdobie 2016 – 2020, vrátané ďalších rozpočtových výdavkov
projektu

4.1 Stupeň riešenej výskumno-vývojovej aktivity projektu
4.2 Podrobný popis odborných/výskumných a/alebo vývojových aktivít
4.3 Príspevok projektu k cieľu OP VaI pritiahnuť špičkových zahraničných vedcov pre spoluprácu na projektoch v rámci relevantných oblastí domén RIS3 SK
4.4 Príspevok projektu k cieľu OP VaI pritiahnuť/reintegrovať slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí späť pre spoluprácu na projektoch v rámci
relevantných oblastí domén RIS3 SK
4.5 Súlad, komplementarita a priama nadväznosť projektu s už realizovanými aktivitami v oblasti, na ktoré je projekt zameraný
4.6 Prevádzková a technická udržateľnosť projektu
4.7 Predchádzajúce skúsenosti VaV organizácií v oblasti výskumu a vývoja
4.8 Stručné profily žiadateľa a partnerov projektového konzorcia

Potreba dodržiavania maximálneho rozsahu jednotlivých častí VVZ.

4.3 Príspevok projektu k cieľu OP VaI pritiahnuť špičkových
zahraničných vedcov pre spoluprácu na projektoch v rámci
relevantných oblastí domén RIS3 SK
Žiadateľ povinne uvádza popis:
• názov organizácie, pre ktorú bude tento
Doména inteligentnej špecializácie
publikácie
špičkový zahraničný vedec pracovať
Slovenský špičkový výskumník
(prijímateľ/partner),
Dopravné prostriedky pre 21. storočie
19
Priemysel pre 21. storočie
19
• akým spôsobom chce pritiahnuť
Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel
18
špičkového zahraničného vedca,
Zdravie
obyvateľstva
a zdravotnícke
19
• kritérií, ktorých splnením bude považovaťtechnológie
Zdravé potraviny a životné prostredie
19
zahraničného vedca za špičkového,
Zahraničný špičkový výskumník
• postup krokov v prípade, že sa mu
Dopravné prostriedky pre 21. storočie
38
nepodarí pritiahnuť špičkového
Priemysel pre 21. storočie
38
Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel
36
zahraničného vedca do slovenského
Zdravie
obyvateľstva
a zdravotnícke
vedeckého priestoru.
38
technológie
Zdravé potraviny a životné prostredie

38

citácie

H index

150

5

150

5

85

4

375

8

300

8

300

11

300

11

170

8

750

15

600

15

4.3 Príspevok projektu k cieľu OP VaI pritiahnuť špičkových
zahraničných vedcov pre spoluprácu na projektoch v rámci
relevantných oblastí domén RIS3 SK

V prípade, že posudzovaný výskumník nesplnil vyššie uvedené kritériá:
• slovenský výskumník absolvoval minimálne 4 ročný pracovný pobyt v
nadnárodných organizáciách (OSN, FAO, JRC, CERN) – napr. vo funkcii
národného experta, vedecko výskumného pracovníka.
• Alebo zahraničný, alebo slovenský výskumník je členom predsedníctva v
zahraničných akademických spoločnostiach, alebo rozhodovacích orgánov
medzinárodných platforiem a expertných skupín EK, OSN, FAO.
• Alebo zahraničný, alebo slovenský výskumník je koordinátor
zahraničného vedecko-technického parku.
Špičkový výskumník z prostredia aplikačnej praxe:
• bol podávateľom (inventorom) stále aktívnej patentovej žiadosti
• výskumník preukázateľne pôsobil minimálne počas obdobia 4 rokov v
rámci špičkového vedeckého tímu, ktorého minimálne jeden člen spĺňa
podmienky špičkovosti.

Súlad predkladaných ŽoNFP s RIS3 SK
každá predložená ŽoNFP musí
byť v súlade s doménami
inteligentnej špecializácie

pre každú aktivitu v ŽoNFP
platí

Domény
inteligentnej
špecializácie

VaV aktivita
v ŽoNFP

•
•
•
•
•

Dopravné prostriedky pre 21. storočie
Priemysel pre 21. storočie
Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel
Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
Zdravé potraviny a životné prostredie

Preukázaná=zdôvodnená väzba k 1 doméne RIS3 SK.
Postupnosť krokov identifikácie v rámci každej domény RIS3 SK:
• preukázaná priama väzba na produktovú líniu t.j. tému VaV
aktivity
• preukázaná priama väzba k hlavným SK NACE, alebo k funkčnej
väzbe a súčasne hlavným SK NACE formou
užívateľskej/odberateľskej väzby VaV aktivít
• preukázaný príspevok k aktivitám RIS3 SK definovaných vo výzve

Nakoľko ide o monotematické výzvy – takže treba uviesť, že odporúčame ideálne sa držať 1
znalostnej oblasti na projekt.

__________________________________________________

Súlad predkladaných ŽoNFP s RIS3 SK
•

•
•

Pri definovaní produktových línií je potrebné dodržať limit určenia maximálne 3
znalostných oblastí (prostredníctvom „hlavných produktových línií), ktoré budú
predmetom procesu OH. V prípade, že v rámci projektu si žiadateľ vybral dve
produktové línie, je potrebné uviesť „nosnú produktovú líniu“.
Pri výbere produktových línií odporúčame minimalizovať počet znalostných oblastí.
Kroky na definovanie produktových línií sú uvedené v prílohe ŽoNFP 1.13 Preukázanie
príspevku projektu k RIS3 SK.
Počet produktových línií relevantných pre danú znalostnú oblasť

#

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Názov znalostnej oblasti

automatizácia a robotizácia
energetika
environmentálne inžinierstvo
farmácia a lekárske vedy
chemické vedy a technológie
IKT
kreatívny priemysel
lesné hospodárstvo
materiálové inžinierstvo a nanotechnológie
potravinárska technológia
rastlinná výroba, genetika rastlín a živočíchov
stroje, konštrukcie a zariadenia/technológie
živočíšna výroba
Celkový súčet

Digitálne
Slovensko a
kreatívny
priemysel

46
4

Dopravné
prostriedky
pre 21.
storočie

Priemysel pre
21. storočie

9
5

6
10

4
2

9
3

8

12

Zdravé
potraviny a
životné
prostredie
10
11
5
2

Zdravie
obyvateľstva a
Celkový počet
zdravotnícke
technológie

2
17
6
6

14

50

7

6

35

46

7
10
11
2
3
68

6
44

15
25
13
17
24
59
4
14
27
10
11
21
3
243

% podiel

6,17%
10,29%
5,35%
7,00%
9,88%
24,28%
1,65%
5,76%
11,11%
4,12%
4,53%
8,64%
1,23%
100,0%

Vypracovanie a predloženie ŽoNFP
– nové doplnenia
Upozorňujeme žiadateľov, že pri vypracovaní ŽoNFP došlo k zásadným zmenám:
 v rámci formulára ŽoNFP pribudla nová časť „Špecifické polia“ súvisiaca s RIS3 SK, ktorú
je potrebné vyplniť v súlade so zameraním projektu a s prílohou 1.13
 nie je možné realizovať základný výskum
 sú upravené vzorové dokumenty prílohy Prieskum trhu a žiadateľ/partner predkladá
nielen vyhodnocovacie formuláre (Záznam z prieskumu trhu) jednotlivých prieskumov
trhu, ale aj cenové ponuky predložené oslovenými potenciálnymi dodávateľmi
 Oblasti špecializácie RIS3 SK boli nahradené Doménami inteligentnej špecializácie RIS3
SK v zmysle dokumentu „Implementačný plán“
Nové prílohy formulára ŽoNFP:
• Personálna matica
• Čestné vyhlásenie za veľký podnik
• Ukazovatele aktivity žiadateľa/partnera
• Preukázanie príspevku projektu k doménam RIS3 SK
• Test podniku v ťažkostiach (doteraz si ho subjekty boli povinné pred podaním ŽoNFP vykonať, v
aktuálnych výzvach ho už zároveň predkladajú ako samostatnú prílohu)

Zahraniční partneri nie sú oprávnení, len subjekty so slovenským IČOm.

Hospodárnosť výdavkov
1. Krok výber oprávneného výdavku v zmysle:
a) prílohy

4 výzvy: Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov
b) kontextu realizovaných aktivít projektu

2. Krok Identifikácia výdavku v rámci:
a) 1.00 Formulár ŽoNFP, časť 12. Verejné obstarávanie
b) 1.01b Rozpočet projektu vygenerovaný v ISVA (uviesť minimálne technické
parametre),
c) 1.01a Výskumno-vývojový zámer, časť. 3.2,
d) 1.02 Záznam z prieskumu trhu, v časti tabuľky „Prehľad cenových ponúk“ potrebné
uvádzať názov a číslo rozpočtovej položky a označenie infraštruktúrneho celku,
- V prípade, že viaceré výdavky/rozpočtové položky budú tvoriť jeden väčší
infraštruktúrny celok (napr.: laboratórium, miestnosť...), je potrebné vo všetkých vyššie
uvedených dokumentoch uviesť poznámku napr. komentári – napr.: ab. 1, miestnosť´
č. 21.
- V prípade, že napr. 1 zariadenie bude zložené z viacerých komponentov, ktoré sú
samostatne ocenené, je potrebné každý položku uviesť samostatne, pričom je
potrebné vo všetkých vyššie uvedených dokumentoch uviesť poznámku (napr. v
komentári)– napr.: názov zariadenia
... tak, aby bolo možné jednoznačne overiť a identifikovať jednotlivé oprávnené
výdavky/rozpočtové položky

Vybrané pravidlá štátnej pomoci
Vo všeobecnosti platí, že skutočnosť, či bude dotknutý subjekt považovaný za podnik financovaný
v zmysle pravidiel Schémy na podporu výskumu a vývoja (Schéma štátnej pomoci v znení dodatku
č. 1), závisí od toho, či vykonáva hospodársku činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru alebo služieb
alebo v ponuke tovaru a služieb na trhu, a to bez ohľadu na jeho právne postavenie, spôsob
financovania alebo účel pre ktorý bol zriadený.
Financovanie výskumných organizácií
Ak sa výskumné organizácie alebo výskumné infraštruktúry využívajú na vykonávanie
hospodárskych činností, ako je prenajímanie zariadení alebo laboratórií podnikom, poskytovanie
služieb podnikom alebo vykonávanie zmluvného výskumu, resp. ak nie je dodržané pravidlo využitia
na hospodárske činnosti maximálne do úrovne 20 % z celkovej ročnej kapacity príslušného
subjektu/infraštruktúry, verejné financovanie sa bude vo všeobecnosti považovať za štátnu pomoc.
V takomto prípade sa výskumné organizácie alebo výskumné infraštruktúry pre účely financovania
projektu považujú za podnik vykonávajúci hospodársku činnosť a vzťahujú sa na nich podmienky
príslušnej schémy štátnej pomoci.
Ak sa výskumná organizácia alebo výskumná infraštruktúra využíva takmer výlučne na
nehospodársku činnosť, na jej financovanie ako také sa nemusia vzťahovať pravidlá štátnej pomoci
za predpokladu, že jej hospodárske využitie zostáva čisto vedľajšie, tzn. že ide o činnosť, ktorá je
priamo spojená s prevádzkou výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry a je pre ňu
nevyhnutná alebo je neoddeliteľne previazaná s hlavným využitím na činnosti nehospodárskeho
charakteru a jej rozsah je obmedzený. Táto podmienka je splnená v prípade, že na hospodárske
činnosti sa budú spotrebúvať presne tie isté vstupy (napríklad materiál, zariadenia, pracovná sila a
fixný kapitál) ako na nehospodárske činnosti, a v prípade, že kapacita pridelená každoročne na
takéto hospodárske činnosti nepresiahne 20 % celkovej ročnej kapacity príslušného
subjektu/infraštruktúry.
http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2015/01/Ramec_VVI.pdf

Individuálne overenie prítomnosti štátnej
pomoci
Metodická pomôcka bola vypracovaná a zverejnená za účelom umožnenia
individuálneho posúdenia splnenia podmienok pre realizáciu nezávislého výskumu v
zmysle vyhlásených výziev, alebo v prípade overenia statusu organizácie ako subjektu na
ktorý sa nevzťahuje Schéma na podporu výskumu a vývoja.
-

Metodická pomôcka je relevantná pre všetky dopytovo orientované výzvy
vyhlasované Výskumnou agentúrou v rámci OP VaI.

-

Je určená pre všetky typy subjektov bez ohľadu na ich právnu formu, s výnimkou
podnikateľského sektora.

-

Jej cieľom je umožniť dotknutým subjektom vykonať na svojej úrovni individuálne
posúdenie, či sa na projekt pripravovaný dotknutým subjektom, resp. pripravovaný v
rámci partnerstva viacerými dotknutými subjektmi, vzťahuje Schéma na podporu
výskumu a vývoja, alebo či je pripravovaný projekt možné financovať mimo pravidiel
štátnej pomoci v súlade s ustanoveniami Rámca pre štátnu pomoc na výskum, vývoj
a inovácie pre tzv. nezávislý výskum a vývoj.

https://www.opvai.sk/media/99953/metodika-k-individuálnemu-overeniu-prítomnostišp.pdf
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gescii-va/

Predpokladáme zverejnenie FAQ do konca septembra 2018.

Ďakujem
za pozornosť.
Výskumná agentúra

www.vyskumnaagentura.sk
info@vyskumnaagentura.sk
navrhy@vyskumnaagentura.sk

Sliačska 1
831 02 Bratislava

