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Základné princípy platné pre podporu
teamingových výskumných centier z
OP Výskum a inovácie

Priority MŠVVaŠ SR a VA v oblasti podpory
teamingových centier


výrazne zrýchliť proces schválenia ŽoNFP zameraných na podporu

teamingových výskumných centier v zmysle záväzkov, ktoré MŠVVaŠ
SR deklarovalo voči Európskej komisii



zrealizovať podporu teamingových výskumných centier už v rámci
nových pravidiel, ktoré boli implementované do systému podpory
výskumných projektov a ktoré boli aj schválené v rámci rokovania
Rady Výskumnej agentúry 20.12.2017


vstupné kvalitatívne požiadavky na všetkých žiadateľov/partnerov



upravený súlad s RIS3 SK – smerom k doménam inteligentnej špecializácie

Podstata podpory teamingových centier

 podporiť všetkých žiadateľov, ktorých projekt na teamingové
centrum uspelo minimálne v 1. kole výzvy programu Horizont
2020 a získali príspevok na vypracovanie biznis plánu – bez
ohľadu na výsledky v druhom kole hodnotenia programu
Horizont 2020

 v zmysle podmienok programu Horizont 2020 – podporiť hlavne
„konštrukčnú fázu“ teamingového centra (80%) a sekundárne
pilotné výskumné aktivity (20%)

Ďalší postup
 zrušenie výziev OPVaI-VA/DP/2017/1.1.3-03 a OPVaI-VA/DP/2017/2.1.1-03
 zámer výzvy na podporu teamingových výskumných centier, ktoré boli
schválené iba v 1. kole hodnotenia programu Horizont 2020, ktorý schválila
Rada Výskumnej agentúry 20.12.2017, nebude ďalej schvaľovaný a ani
nebude v tomto zmysle vyhlásená výzvy na predkladanie ŽoNFP

 v rámci nových pravidiel budú vyhlásené 2 nové výzvy na podporu
teamingových výskumných centier pre všetkých žiadateľov, ktorí uspeli v
1. kole hodnotenia programu Horizont 2020 – pri zrealizovaní nasledovných
krokov:
•
•
•
•

prerokovanie konsolidovaných zámerov výziev a rizikových analýz (BA a mimo BA)
Radou Výskumnej agentúry - 22.2.2018
prerokovanie konsolidovaných zámerov výziev a rizikových analýz (BA a mimo BA)
Stálou komisiou RVVTI - 28.2.2018
schvaľovanie výziev Centrálnym koordinačným orgánom – v termíne do 15.3.2018
vyhlásenie výziev na podporu teamingových výskumných centier – v termíne okolo
15.3.2018

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

Preukázaná=zdôvodnená väzba minimálne k 1 doméne RIS3 SK (max.
všetky domény 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

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

•

teamingové výzvy sú z pohľadu domén prierezové a multidisciplinárne

•

žiadna z naplánovaných výskumných a/alebo vývojových aktivít nebude môcť byť obsahovo
mimo zamerania domén a ich produktových línií
z pohľadu súladu projektu so stratégiou RIS3 SK musí byť preukázané jeho zameranie na
niektoré zo stanovených produktových línií konkrétnej domény inteligentnej špecializácie.
Súčasne každý projekt musí mať potenciál využiteľnosti výsledkov plánovaných výskumných
a/alebo vývojových aktivít minimálne v jednom z hlavných odvetví, ktorými je
charakterizovaná relevantná doména, resp. v niektorom z ďalších odvetví reprezentujúcich
funkčné väzby existujúce v rámci príslušného hlavného odvetvia a stanovených v súvislosti s
relevantnou doménou.
__________________________________________________

•

Obsah jednotlivých domén je uvedený na webstránke https://www.opvai.sk/ris3/dolezite-dokumenty/ .

Nové podmienky pre žiadateľov a partnerov
– vstupné kvalitatívne podmienky


Všetci príjemcovia (s výnimkou zahraničných partnerov) musia byť držiteľom osvedčenia o spôsobilosti
vykonávať výskum a vývoj v zmysle § 26a zákona č. 172/2005 Z.z.
a to najneskôr ku dňu podania žiadosti o NFP.



Všetci príjemcovia budú musieť preukázať svoje skúsenosti a dosiahnuté výsledky v oblasti realizácie
výskumných a/alebo vývojových aktivít za obdobie posledných 10 rokov (nová časť vo výskumnovývojovom zámere ŽoNFP).



V prípade neziskového sektora výskumu a vývoja platí,
že nezisková organizácia musí existovať minimálne 36 mesiacov ku dňu predloženia žiadosti o NFP
a súčasne musí rovnako dlho mať v predmete činnosti zapísané činnosti v oblasti výskumu a vývoja,
ktoré sú relevantné pre predkladaný projekt.



Podnikateľský subjekt musí existovať minimálne 36 mesiacov a zároveň musí mať v predmete
podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorom sa
realizuje výskum a/alebo vývoj v rámci projektu, a to najneskôr v deň predchádzajúci vyhláseniu výzvy
a zároveň najneskôr 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP.



Zároveň platí, že podnik musí byť aktívny (t.j. majetkové zložky podniku príjemcu sú primerané k veľkosti
jeho podielu na NFP v rámci projektu a súčasne podnik aktívne pôsobí na trhu – čo sa bude overovať
prostredníctvom ukazovateľov – obrátka celkového majetku podniku z jeho tržieb a podiel hodnoty
celkového majetku podniku a výšky celkových oprávnených výdavkov príjemcu).



Individuálny test štátnej pomoci – každá nezisková organizácia bude musieť predložiť ako súčasť ŽoNFP
individuálny test štátnej pomoci



Vyhlásenie o MSP- upozornenie – nedôsledné vyplnenie tejto prílohy môže predstavovať riziko vylúčenia
projektu

Upozornenia – vybrané podmienky poskytnutia
pomoci, ktorých nesplnenie má za následok
zastavenie konania I.
 posúdenie komplementarity s medzinárodným projektom na základe informácií,

ktoré budú vyplnené v rámci výskumno-vývojového zámeru – posudzuje sa:


povinnosť zamedzenia dvojitého financovania (t.j. bude potrebné uviesť štruktúru výdavkov
medzinárodných projektov financovaných z programu H2020 – aj existujúcich, aj plánovaných v
prípade, že sa žiadateľ opätovne bude uchádzať o podporu z H2020 pre centrum



posúdenie obsahovej komplementarity a súladu výskumného zamerania uvedeného v medzinárodnom
projekte a ŽoNFP

 upozornenie:


potrebné jasne definovať vzťah medzi rozpočtom teamingového centra uvedeným v medzinárodnom

projekte a rozpočtom v rámci predkladanej ŽoNFP


potrebné jasne definovať vzťah medzi indikátormi medzinárodného projektu (napr. publikačné výstupy
a pod.) a indikátormi v ŽoNFP

Upozornenia – vybrané podmienky poskytnutia
pomoci, ktorých nesplnenie má za následok
zastavenie konania II.
 súlad s podmienkami štátnej pomoci/individuálne testy štátnej pomoci
 vyhlásenie o MSP/správne určenie veľkosti podniku
 typ aktivít v projekte:
•

nezávislý výskum a vývoj – nepodnikateľské výskumné inštitúcie - oprávnený

•

základný výskum /schéma štátnej pomoci – neoprávnený

•

priemyselný výskum/experimentálny vývoj – schéma štátnej pomoci –
oprávnený

Základné informácie o pripravovaných
výzvach
 typ výzvy

otvorená

 počet výziev

2 výzvy (BSK a mimo BSK)

 spôsob hodnotenia

1 kolový
(ako prvé kolo hodnotenia sa berie to, ktoré
prebehlo v programe Horizont 2020)

 hodnotiace kritériá

iba vylučovacie, kvôli zjednodušeniu a zrýchleniu
hodnotenia

 upozornenie:
vylučovacie kritériá ale znamenajú, že musia byť splnené všetky, pri
nesplnení ktoréhokoľvek nie je možné projekt schváliť !!!!

Zahraničná výskumná inštitúcia ako partner

 účasť v projekte prostredníctvom tzv. 15% flexibility
 možnosť len tzv. soft výdavkov, ideálne len personálnych

 podrobnejšie pravidlá aktuálne definuje CKO

Ďakujem
za pozornosť.
Výskumná agentúra

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

Sliačska 1
831 02 Bratislava

