Všeobecné informácie k
príprave výziev

Princípy prípravy výziev
Tri základné princípy:
•

Informovanosť
- priebežné zverejňovanie informácií k pripravovaným výzvam
- okrúhle stoly
- zverejňovanie pomôcok pre prípravu nových Žiadostí o NFP

•

Jednoznačnosť
- dôraz na jednoznačné formulovanie podmienok výzvy
- úprava formulárov s konkrétnymi popismi zodpovedajúcimi podmienkam výzvy a
kvalitatívnym požiadavkám v zmysle kritérií výberu

•

Spolupráca
- podnety a návrhy k výzvam – navrhy@vyskumnaagentura.sk

Pripravované dokumenty
Hodnotiace a výberové kritériá
– upravenie znenia hodnotiacich kritérií
– pre tento typ projektov využívané len vylučujúce kritériá
– doplnenie zdroja, spôsobu overenia, príkladov kontrolných otázok k
jednotlivým kritériám
– predmetom schvaľovania Rady VA dňa 22. 2. 2018 a Monitorovacieho
výboru pre OP VaI dňa 9.3.2018

Revízia formuláru Žiadosti o NFP
– výskumno – vývojový zámer
– ekonomické prílohy – zjednotenie postupov s Ministerstvom hospodárstva
SR – napr. podnik v ťažkostiach a pod.
– úprava formuláru rozpočtu – snaha o jeho využitie už pri výzve na
podporu teamingových výskumných centier

Zmeny v rozpočte
Dokument pre spracovanie Rozpočtu je vypracovaný v programe MS EXCEL s
použitím MAKRO funkcionality. Zmeny sú vo funkčnej, obsahovej i vizuálnej
podobe.
Dokument je prispôsobený len na konkrétne činnosti Žiadateľa s obmedzenými
možnosťami editácie.
Predpokladaný termín finalizácie verzie 1.0 je stanovený na 5. 3. 2017 – následne
by bol testovaný.
Cieľom zmien v rozpočte je zabezpečiť:
1.
2.
3.
4.

Zníženie administratívnej záťaže
Zníženie chybovosti pri vypĺňaní na strane Žiadateľa
Súlad s ITMS2014+
Výstupy pre ďalšie etapy

Hlavné výhody
1. Zníženie administratívnej záťaže
1.
2.
3.
4.

Zjednodušená kontrola rozpočtu
Priradenie intenzít subjektom na základe nastavenia
Časová úspora pri kontrole rozpočtu
Sprehľadnenie údajov v rozpočte

2. Zníženie chybovosti pri vypĺňaní na strane Žiadateľa
1.
2.
3.
4.
5.

Zjednodušenie zadávania údajov do rozpočtu a zníženie chybovosti pri vypĺňaní
Zjednodušená kontrola vyplnených údajov
Ukazovateľ splnenia limitov
Nastavenie konkrétnych intenzít rozpočtovým položkám a správne výpočty
Správnosť zadaných údajov a dodržanie vzorcovania

3. Súlad s ITMS2014+
1. Súlad s logikou ITMS2014+,
2. Podklady pre zadávanie do ITMS2014+ (rozpočty subjektov a celkový rozpočet)

4. Výstupy pre ďalšie etapy
1. Tlačová zostava, Rozpočet
2. Tlačová zostava, Krycí list

Pripravované dokumenty
•

Príručka pre žiadateľa – prispôsobená na potreby jednotlivých výziev s dôrazom na
špecifické podmienky výzvy
- súčasťou praktická príručka pre ITMS s popisom konkrétnych postupov

•

Príručka pre zahraničného partnera
- participácia zahraničných partnerov v projektoch bude možná – pre výzvu na podporu
teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji
- renomovaná zahraničná inštitúcia
- štruktúra príručky
Príprava ŽoNFP
- popísanie postupov pre zahraničného partnera,
- súpis všetkých podkladov potrebných dokladovať od zahraničného partnera so zohľadnením špecifík
- ITMS 2014+

Financovanie
- rozsah oprávnených výdavkov
- postupy a procesy pre financovanie výdavkov

Implementácia
- realizácia projektu,
- komunikácia v rámci projektu,
- ITMS 2014+,
- popísanie všetkých typov kontrol aj s postupmi
- identifikovanie jednotlivých orgánov, ktoré budú spolu komunikovať

-

aktuálne prebieha komunikácia s RO a CKO

Oprávnenosť priamych výdavkov bude stanovená od
1. 1. 2017 s výnimkou podnikateľských subjektov.

Ďakujem
za pozornosť.
Výskumná agentúra

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

Sliačska 1
831 02 Bratislava

