OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE
Názov výzvy:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a
experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke
technológie

Kód výzvy:

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16

Prioritná os

1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Investičná priorita:

1.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a
synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím
prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu
technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb,
stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom
inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu,
pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných
kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia
technológií na všeobecný účel.

Špecifický cieľ:

1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Schéma štátnej pomoci:

1) Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného
výskumu a experimentálneho vývoja v znení Dodatku č. 2 (ďalej len „schéma štátnej
pomoci na podporu výskumu a vývoja“);
2) Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu v znení
Dodatku č. 3 (ďalej len „schéma štátnej pomoci na podporu inovácií“)

Typ výzvy:

Otvorená

Termín vyhlásenia:

18.04.2018

Spôsob hodnotenia:
uzavretie hodnotiaceho
kola 1

uzavretie hodnotiaceho
kola 2

uzavretie hodnotiaceho
kola 3. – n.

29.06.2018

31.08.2018

posledný pracovný deň každého
nasledujúceho mesiaca

Výška NFP na 1
projekt:

Min.:
Max.:

200 000 EUR
1 000 000 EUR
Zároveň platí, že celkové oprávnené výdavky jedného investičného projektu nesmú
presiahnuť 100 mil. EUR.
V prípade veľkých investičných projektov nesmie maximálna výška pomoci prekročiť upravenú
výšku pomoci vypočítanú podľa vzorca: maximálna výška pomoci = R × (A + 0,50 × B + 0 × C),
kde: R je maximálna intenzita pomoci uplatniteľná v danej oblasti stanovenej v schválenej
mape regionálnej pomoci, ktorá je platná v deň poskytnutia pomoci a nezahŕňa zvýšenú
intenzitu pomoci pre MSP; A je počiatočných 50 mil. EUR oprávnených výdavkov, B je časť
oprávnených výdavkov od 50 mil. EUR do 100 mil. EUR a C je časť oprávnených výdavkov nad
100 mil. EUR.
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.

Časová oprávnenosť
realizácie projektu:

Max.:

36 mesiacov
Do lehoty na realizáciu hlavnej aktivity projektu sa nezarátava čas trvania okolností
vylučujúcich zodpovednosť v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 12 000 000 EUR

Financovanie projektu
V rámci tejto výzvy je možné uplatniť inštitút partnerstva, pričom členmi partnerstva sú žiadateľ, resp. prijímateľ a
všetci partneri. Partner je osoba, ktorá sa podieľa na príprave a/alebo realizácii projektu so žiadateľom, resp.
prijímateľom podľa Zmluvy o partnerstve.
Spolufinancovanie projektu, t. j. financovanie rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
je zabezpečené zo zdrojov žiadateľa/prijímateľa a partnera/partnerov (ak relevantné).
Pre oprávneného žiadateľa, ktorým je veľký podnik je uplatnenie inštitútu partnerstva so zapojením aspoň
jedného mikro, malého alebo stredného podniku (ďalej len „MSP“) podmienkou poskytnutia príspevku. Pre
oprávnených žiadateľov, ktorými sú MSP nie je uplatnenie partnerstva povinné.
Nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) sa poskytuje podľa nasledovných limitov, ktoré sú stanovené
na úrovni hlavných aktivít projektu:
VÝSKUMNO – VÝVOJOVÁ ČASŤ PROJEKTU:
a) v prípade žiadateľov a partnerov, ktorí sú fyzickými alebo právnickými osobami oprávnenými na podnikanie podľa
bodu 1) podmienky poskytnutia príspevku č. 1b - Právna forma oprávneného partnera:

Oprávnená aktivita
Priemyselný výskum
Priemyselný výskum
(ak projekt zhŕňa
efektívnu spoluprácu)
Experimentálny vývoj
Experimentálny vývoj
(ak projekt zhŕňa
efektívnu spoluprácu)
Ochrana práv dušeného
vlastníctva
(veľké podniky sú
z poskytnutia uvedenej
pomoci vyňaté)

Žiadateľ / Partner
(fyzická alebo právnická
osoba oprávnená na
podnikanie)
Malý podnik
Stredný podnik
Veľký podnik
Malý podnik
Stredný podnik
Veľký podnik
Malý podnik
Stredný podnik
Veľký podnik
Malý podnik
Stredný podnik
Veľký podnik
Malý podnik
Stredný podnik
Veľký podnik

Maximálna intenzita
pomoci výlučne zo
zdrojov EFRR v (%)
70%
60%
50%
80%
75%
65%
45%
35%
25%
60%
50%
40%
50%
50%
-

Minimálna výška
spolufinancovania zo
zdrojov žiadateľa /
partnera v (%)
30%
40%
50%
20%
25%
35%
55%
65%
75%
40%
50%
60%
50%
50%
-

Vyššie uvedené zvýšenie maximálnej intenzity pomoci v prípade hlavných aktivít „priemyselný výskum“ a
„experimentálny vývoj“ je možné aplikovať za predpokladu, že sú kumulatívne splnené nasledovné podmienky:
1) príslušné hlavné aktivity (t.j. „priemyselný výskum“ a/alebo „experimentálny vývoj“) zahŕňajú efektívnu
spoluprácu medzi navzájom nezávislými stranami, pričom:
a) v prípade, ak sa jedná o efektívnu spoluprácu medzi podnikmi musí platiť, že:
• minimálne jeden zo zapojených subjektov (žiadateľ/partner/partneri) musí byť MSP a zároveň
• žiaden zo zapojených subjektov (žiadateľ/partner/partneri) nesmie znášať viac ako 70 % oprávnených
výdavkov týchto hlavných aktivít projektu,
a/alebo
b) v prípade, ak sa jedná o efektívnu spoluprácu medzi podnikom a jednou alebo viacerými výskumnými organizáciami
(uvedené organizácie sú bližšie definované v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 1b - Právna forma oprávneného
partnera tejto výzvy) musí platiť, že:
• zúčastnené výskumné organizácie znášajú kumulatívne minimálne 10 % oprávnených výdavkov hlavných
aktivít „priemyselný výskum“ a „experimentálny vývoj“8a zároveň
• zúčastnené výskumné organizácie majú právo uverejňovať výsledky vlastného výskumu;

2) v rámci príslušnej hlavnej aktivity („priemyselný výskum“ a/alebo „experimentálny vývoj“) je uplatnený inštitút
partnerstva, pričom sú splnené všetky podmienky pre jeho uplatnenie stanovené touto výzvou (predmetné podmienky
sú bližšie popísané v rámci časti 2.3 Oprávnenosť aktivít realizácie projektu tejto výzvy).
Aplikácia zvýšenej intenzity pomoci je možná výlučne v rámci hlavnej aktivity projektu „priemyselný výskum“ a/alebo
„experimentálny vývoj“.
b) v prípade partnerov, ktorí sú výskumnými organizáciami podľa bodu 2) podmienky poskytnutia príspevku č. 1b Právna forma oprávneného partnera, pričom sa jedná o poskytovanie pomoci na ich nehospodársku činnosť, t.j.
poskytovanie pomoci mimo schému štátnej pomoci (bližšie podmienky účasti výskumnej organizácie/organizácií na
projekte sú určené v podmienke poskytnutia príspevku č. 1b - Právna forma oprávneného partnera a v časti 2.3
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu tejto výzvy):
Partner
(výskumná organizácia)
Štátny sektor + štátne vysoké školy
vrátane právnických osôb
vykonávajúcich výskum a vývoj
zriadených štátnymi vysokými školami
Verejné vysoké školy vrátane
právnických osôb vykonávajúcich
výskum a vývoj zriadených verejnými
vysokými školami
Súkromné vysoké školy vrátane
právnických osôb vykonávajúcich
výskum a vývoj zriadených súkromnými
vysokými školami

Maximálna
intenzita pomoci v
%

Zdroje financovania
v pomere EFRR/štátny
rozpočet SR

Minimálna výška
spolufinancovania zo
zdrojov partnera v %

100%

85% / 15%

0%

95%

85% / 10%

5%

90%

85% / 5%

10%

INOVAČNÁ ČASŤ PROJKETU:
Miesto realizácie
inovačnej časti projektu
Nitriansky,
Trnavský,
Trenčiansky kraj
Banskobystrický,
Žilinský,
Prešovský,
Košický kraj

Žiadateľ / Partner
(fyzická alebo právnická
osoba oprávnená na
podnikanie)
Malý podnik
Stredný podnik
Veľký podnik
Malý podnik
Stredný podnik

Maximálna intenzita
pomoci výlučne zo
zdrojov EFRR v (%)
45%
35%
25%
55%
45%

Minimálna výška
spolufinancovania zo
zdrojov žiadateľa /
partnera v (%)
55%
65%
75%
45%
55%

Veľký podnik

35%

65%

Ak je inovačná časť projektu realizovaná na viacerých územiach s rozdielnou intenzitou pomoci, platí:
 v prípade neuplatnenia inštitútu partnerstva na projekte sa NFP na danú časť projektu určí použitím
nižšieho zodpovedajúceho % intenzity pomoci na celú inovačnú časť projektu;
 v prípade uplatnenia inštitútu partnerstva na projekte, ak člen partnerstva realizuje danú časť projektu na
miestach s rozdielnou intenzitou pomoci, na všetky výdavky ním realizovanej inovačnej časti projektu sa
uplatní nižšia z možných intenzít pomoci.
Maximálna intenzita pomoci stanovená pre jednotlivé časti projektu, t.j. pre jednotlivé oprávnené aktivity, pre
jednotlivé typy oprávnených partnerov, ktorí sú výskumnými organizáciami, miesta realizácie inovačnej časti projektu
a veľkosti podnikov, nemôže byť prekročená.

Oprávnenosť žiadateľa
Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t. j.:
a)

osoby zapísané v obchodnom registri;

b)

osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia,

ktoré sú:
•

registrované na území SR a zároveň

•

od vzniku, ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov a zároveň

•

ku dňu predloženia ŽoNFP majú v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním
projektu, a to najneskôr v deň predchádzajúci vyhláseniu výzvy a zároveň najneskôr 12 mesiacov pred
predložením ŽoNFP a zároveň

•

sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
zákona.

V prípade fyzických osôb oprávnených na podnikanie sa za vznik subjektu považuje dátum vydania živnostenského
oprávnenia. V prípade osôb zapisovaných do obchodného registra sa za vznik subjektu považuje dátum zápisu do
obchodného registra.
V prípade osôb, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia musí oprávnený žiadateľ zároveň spĺňať
podmienku, že za posledných 36 mesiacov (ku dňu predloženia ŽoNFP) nedošlo k prerušeniu prevádzkovania
živnosti.
V prípade podnikov, ktoré vznikli splynutím, zlúčením alebo rozdelením, sa pre účely posúdenia doby podnikania a
doby zápisu činnosti započítava aj doba podnikania najdlhšie podnikajúcej zanikajúcej spoločnosti, ktorej imanie
alebo jeho časť prešla na nástupnícku spoločnosť.
V prípade, ak sa žiadateľ podieľa na realizácii výskumno - vývojovej časti projektu (akýmkoľvek spôsobom a v
akomkoľvek rozsahu), musí byť najneskôr k dátumu predloženia ŽoNFP držiteľom platného osvedčenia o spôsobilosti
vykonávať činnosti v oblasti výskumu a vývoja.
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi: - mikro, malé a stredné podniky, ktoré spĺňajú definíciu MSP
stanovenú v prílohe I Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za
zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy21 v znení Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/1084 zo 14.
júna 2017 (ďalej len „všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách“), ako aj - veľké podniky

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu
Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OP VaI a v súlade so Stratégiou
výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (ďalej len „RIS3 SK“), na realizáciu ktorých je
vyhlásená táto výzva.
V rámci špecifického cieľa 1.2.2: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách OP VaI
sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:
A.2 Podpora výskumných, vývojových a inovačných aktivít (technologických a netechnologických) v podnikoch a/alebo
zoskupeniach podnikov (najmä v klastroch);
A.5 Podpora aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva.
V rámci uvedených typov oprávnených aktivít OP VaI sú prostredníctvom realizácie schválených projektov
podporované nasledovné hlavné aktivity, na ktoré môže byť zameraný projekt:
a) priemyselný výskum (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI A.2);
b) experimentálny vývoj (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI A.2);
c) ochrana práv duševného vlastníctva (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI A.5) – aktivita je
oprávnená výlučne pre MSP;
d) realizácia inovačných opatrení (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI A.2).
Oprávnený projekt musí byť realizovaný prostredníctvom minimálne dvoch (prípadne viacerých) z vyššie uvedených
hlavných aktivít projektu, pričom platí, že - aspoň jedna z hlavných aktivít pod názvom „priemyselný výskum“ a
„experimentálny vývoj“ je povinná a zároveň - hlavná aktivita pod názvom „realizácia inovačných opatrení“ je vždy
povinná. Vnútorná štruktúra každého oprávneného projektu musí pozostávať z:
1) výskumno – vývojovej časti realizovanej prostredníctvom aktivít a) a/alebo b), prípadne c) a z
2) inovačnej časti realizovanej prostredníctvom aktivity d).

Pre časovú následnosť hlavných aktivít projektu, resp. jednotlivých častí projektu platí, že ich realizácia sa môže
prelínať, avšak výskumno – vývojová časť musí vždy skončiť skôr ako sa skončí inovačná časť. Maximálny možný podiel
celkových oprávnených výdavkov každej z častí projektu na celkových oprávnených výdavkoch projektu ako celku nie
je stanovený.
Z pohľadu súladu projektu so stratégiou RIS3 SK musí byť preukázané:
1) zameranie predmetu projektu na niektorú z produktových línií stanovených v rámci domény inteligentnej
špecializácie Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel zadefinovanej v Implementačnom pláne stratégie RIS3 SK
(t.j. musí byť preukázané, že inovácia dosiahnutá realizáciou projektu a zavedená do produkčnej praxe
žiadateľa/partnera/partnerov patrí k niektorej z produktových líní stanovených pre príslušnú doménu)
a zároveň
2)

pôsobenie podniku žiadateľa, ako i každého z partnerov (s výnimkou partnerov, ktorí sú výskumnými
organizáciami).

Podrobný obsah jednotlivých produktových línií, ako aj trendy určujúce ich podobu a postup stanovenia oprávnenosti
projektu s ohľadom na preukázanie súladu so stratégiou RIS 3 SK sú uvedené v prílohe č. 7 výzvy.
Pri uplatnení inštitútu partnerstva na projekte platí, že žiadateľ, ako ani partner/partneri sa nemusia podieľať na
obidvoch častiach projektu (výskumno - vývojovej časti a inovačnej časti), resp. žiadateľ, ako ani partner/partneri sa
nemusia podieľať na všetkých hlavných aktivitách projektu, na niektorých hlavných aktivitách sa môžu podieľať
spoločne a niektoré môžu vykonávať samostatne. Pri každej hlavnej aktivite môže byť podiel žiadateľa a
partnera/partnerov na celkových oprávnených výdavkoch hlavnej aktivity, v rámci ktorej je uplatnený inštitút
partnerstva rôzny, avšak zároveň musia byť kumulatívne splnené nasledovné podmienky:
A) uplatnenie inštitútu partnerstva je v rámci projektu možné realizovať maximálne prostredníctvom 4 partnerov
žiadateľa, t.j. maximálny počet subjektov zapojených do projektu je 5 (1 žiadateľ + 4 partneri).
Zmluvný výskum a/alebo vývoj a poskytovanie výskumných služieb sa nepovažujú za uplatnenie inštitútu partnerstva.
Výskumno – vývojová časť projektu
Výskumno - vývojová časť projektu spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak sú kumulatívne splnené všetky
nasledujúce podmienky:
i)
jej súčasťou je realizácia aspoň jednej z hlavných aktivít s názvom „priemyselný výskum“ a/alebo
„experimentálny vývoj“, prípadne doplnkovo aj hlavnej aktivity „ochrana práv duševného vlastníctva“
(nepovinná hlavná aktivita relevantná iba pre MSP), pričom realizácia hlavných aktivít „priemyselný výskum“
a/alebo „experimentálny vývoj“ prebieha prostredníctvom riešenia jednej, tematicky ucelenej výskumnovývojovej úlohy;
ii)
predmet výskumno – vývojovej časti projektu je zameraný na dosiahnutie inovácie minimálne nízkeho stupňa
v triedení podľa inovačnej stupnice pre výzvu s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-1751;
iii)
obsah výskumno-vývojovej časti projektu, resp. jej výstup nie je verejne známy, prípadne dostupný a
žiadateľovi/partnerovi nie sú (po vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti v rámci prípravy projektu)
známe skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že predmet výskumno – vývojovej časti projektu, resp. jej
výstup je verejne známy, prípadne dostupný;
iv)
výsledkom realizácie výskumno – vývojovej časti projektu musí byť konkrétny výstup vo forme napr.
hmotného majetku (prototyp zariadenia, prototyp výrobku, štúdie, technická výkresová dokumentácia atď.)
a/alebo nehmotného majetku, napr.: oceniteľné práva (výrobno-technické poznatky, know-how, výrobné a
technologické postupy, priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti, priemyselné práva na
označenia, autorské práva, receptúry); vyvinutý softvér;
v)
za účelom overiť a vyhodnotiť dosiahnutie stanovených cieľov a výstupov výskumno – vývojovej časti projektu
je prijímateľ povinný predložiť v období do troch mesiacov od ukončenia realizácie výskumno – vývojovej
časti projektu, najneskôr však do jedného mesiaca po ukončení realizácie aktivít projektu, podľa toho, ktorá
zo skutočností nastane skôr, odborný posudok vypracovaný na posúdenie výsledkov výskumno – vývojovej
časti projektu významnou autoritou v príslušnej oblasti, resp. relevantnou vedecko – výskumnou inštitúciou
(s výnimkou inštitúcie, ktorá participuje na realizácii projektu v pozícii partnera, ako aj s výnimkou
významnej autority, ktorá je zamestnancom inštitúcie, ktorá participuje na realizácii projektu v pozícii
partnera);
vi)
pre realizáciu hlavnej aktivity „ochrana práv duševného vlastníctva“ platí, že: - musí po obsahovej stránke
priamo nadväzovať na výsledky realizácie hlavnej aktivity „priemyselný výskum“ a/alebo „experimentálny
vývoj“ a zároveň - môže byť realizovaná iba tým členom partnerstva (žiadateľom/partnerom), ktorý zároveň
realizoval, resp. participoval na realizácii hlavnej aktivity „priemyselný výskum“ a/alebo „experimentálny

vývoj“, t. j. hlavná aktivita „ochrana práv duševného vlastníctva“ nemôže byť realizovaná takým členom
partnerstva (žiadateľom/partnerom), ktorý sa nepodieľal na výskume a/alebo vývoji, ktorého
vyústením/priamym následkom bude získanie, schválenie a ochrana práv duševného vlastníctva.
Inovačná časť projektu
Inovačná časť projektu spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak sú kumulatívne splnené všetky nasledujúce
podmienky:
i)
je zameraná na realizáciu hlavnej aktivity s názvom „realizácia inovačných opatrení“;
ii)
ii) realizáciou inovačnej časti projektu musí dôjsť k zabezpečeniu praktického uplatnenia, t.j. následného
zhodnotenia a zavedenia do produkčného procesu aspoň jedného z nasledovných typov inovácie (minimálne
nízkeho stupňa v triedení podľa inovačnej stupnice pre výzvu s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-1755):
a) inovácia produktu,
b) inovácia procesu,
c) organizačná inovácia
pričom v prípade organizačnej inovácie musí vždy ísť o kombináciu s inováciou produktu a/alebo inováciou procesu;
inovácia produktu a procesu (aj v kombinácii s organizačnou inováciou) môže byť dosiahnutá súčasne; tento proces
musí nadväzovať a byť priamym dôsledkom realizácie predmetu výskumno – vývojovej časti projektu, t.j. musí sa
jednať o praktické uplatnenie tej inovácie, resp. inovácií, ktoré boli dosiahnuté v rámci výskumno – vývojovej časti
projektu;
iii)

dosiahnutie vyššie uvedeného cieľa inovačnej časti projektu je nutné zabezpečiť prevádzkou predmetu
inovačnej časti projektu (napr. formou prevádzky zakúpených technológií, prototypu vyvinutého v rámci
výskumno – vývojovej časti projektu alebo existujúceho zariadenia/zariadení prijímateľa/partnera), t.j. je
potrebné zabezpečiť prevádzkovanie predmetu inovačnej časti projektu, čoho výsledkom bude produkcia
nového/inovovaného produktu, prípadne aplikácia inovovaného procesu do produkčnej praxe
(prevádzkovanie predmetu inovačnej časti projektu je možné zabezpečiť aj bez vzniku oprávnených
výdavkov);
iv)
realizácia inovačnej časti projektu (v prípade vzniku oprávnených výdavkov, t. j. nákupu hmotného alebo
nehmotného majetku) musí predstavovať počiatočnú investíciu, pričom pod počiatočnou investíciou sa
rozumie investícia do hmotných a nehmotných aktív, ktorá sa týka:
a) založenia novej prevádzkarne alebo
b) diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali alebo c)
zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne; pričom v prípade pomoci
poskytnutej:  na diverzifikáciu výroby existujúcej prevádzkarne (bod b) musia oprávnené výdavky
počiatočnej investície prevyšovať najmenej o 200 % účtovnú hodnotu znovu použitých aktív zaevidovanú vo
fiškálnom roku predchádzajúcom začatiu prác;  veľkému podniku na zásadnú zmenu výrobného procesu (bod
c) musia oprávnené výdavky počiatočnej investície prevyšovať odpisy aktív súvisiacich s činnosťou, ktorá sa
má modernizovať, vykonané počas predchádzajúcich troch fiškálnych rokov.
Žiadateľ/partner nesmie začať s prácami na projekte pred predložením ŽoNFP.

Oprávnenosť výdavkov realizácie
Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie z operačného programu Výskum a inovácie,
to znamená, že musia byť v súlade s podmienkami oprávnenosti definovanými v prílohe č. 6 výzvy - Podmienky
oprávnenosti výdavkov pre výzvu s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16, pri zachovaní podmienok oprávnenosti
výdavkov uvedených v schémach štátnej pomoci uplatňovaných v rámci tejto výzvy , t.j. v schéme štátnej pomoci na
podporu inovácií a v schéme štátnej pomoci na podporu výskumu a vývoja.

Oprávnenosť miesta realizácie
Pre túto výzvu je oprávneným územím:
Región NUTS II

Región NUTS III

Západné Slovensko

Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj

Stredné Slovensko

Žilinský kraj, Banskobystrický kraj

Východné Slovensko

Prešovský kraj, Košický kraj

Pre posúdenie splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku je rozhodujúce miesto realizácie projektu, nie sídlo
Žiadateľa/Partnera. Projekt môže byť realizovaný aj na viacerých miestach (uvedených v ŽoNFP), avšak vždy na
oprávnenom území.

Podstatné podmienky poskytnutia príspevku
Podnik žiadateľa je aktívny a nenachádza sa v nepriaznivej finančnej situácii
A.
Podnik žiadateľa musí byť aktívny overením prostredníctvom ukazovateľov:
1)
Obrátka celkového majetku z tržieb vypočítaného ako podiel tržieb (súčet tržieb z predaja tovaru, vlastných
výrobkov a služieb) a hodnoty celkového majetku (suma všetkých aktív) podniku.
Ukazovateľ sa vypočíta za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré nie je účtovným obdobím kratším ako 12
mesiacov, za ktoré disponuje žiadateľ schválenou účtovnou závierkou, pričom jeho výška musí dosiahnuť minimálne
hodnotu na úrovni 0,20.
2)
Podiel hodnoty celkového majetku podniku (suma všetkých aktív podniku) a výšky celkových oprávnených
výdavkov projektu žiadateľa.
Ukazovateľ sa vypočíta za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré nie je účtovným obdobím kratším ako 12
mesiacov, za ktoré disponuje žiadateľ schválenou účtovnou závierkou, pričom jeho výška musí dosiahnuť minimálne
hodnotu na úrovni 0,62.
B.
Podnik žiadateľa sa zároveň nesmie nachádzať v nepriaznivej finančnej situácii.
Posúdenie finančnej stability podniku žiadateľa sa uskutoční na základe vykonanej finančnej analýzy jeho historických
údajov, ktoré sú prezentované dosahovanými výsledkami podniku žiadateľa vypovedajúcimi o jeho hospodárení, o
jeho majetkových pomeroch, ako aj štruktúre financovania aktív podniku.
Splnenie uvedenej podmienky sa overí prostredníctvom finančnej analýzy, ktorú predstavuje index bonity,
vypočítaný za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré nie je účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov, za
ktoré disponuje žiadateľ schválenou účtovnou závierkou, pričom jeho hodnota nesmie byť rovná alebo nižšia ako
- 2.
Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov
V rámci kritérií bude kladený dôraz okrem iného aj na posúdenie príspevku projektu k dosahovaniu špecifického cieľa
OP VaI na základe princípu „Value for money“.
ktorý sa vypočíta na základe priemeru:
- podielu oprávnených výdavkov výskumno – vývojovej časti projektu a plánovanej hodnoty merateľného ukazovateľa
„Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva“ a
- podielu oprávnených výdavkov inovačnej časti projektu a súčtu plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov
„Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové“ a „Počet inovovaných procesov“.
Podrobný zoznam všetkých kritérií je súčasťou výzvy.
Minimálna hranica, ktorú musí projekt dosiahnuť, aby splnil hodnotiace kritériá a teda podmienku splnenia kritérií
pre výber projektov, predstavuje 60 % z maximálneho počtu bodov, t. j. 27 bodov z maximálnych možných 44 bodov.
Podmienka zapojenia MSP
Žiadateľ, ktorý je veľkým podnikom, je povinný zabezpečiť zapojenie MSP do aktivít súvisiacich (resp.
nadväzujúcich, previazaných) s realizáciou hlavnej aktivity projektu.
Verejné obstarávania
Žiadateľ/partner je povinný ku dňu predloženia ŽoNFP začať všetky verejné obstarávania súvisiace s hlavnou
aktivitou projektu, ktorú bude realizovať dodávateľsky a ktorej predmetom sú oprávnené výdavky projektu. Žiadateľ
nie je povinný mať ku dňu predloženia ŽoNFP začaté verejné obstarávanie na:
•

podlimitné zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu, ktoré bude
realizovať prostredníctvom elektronického trhoviska,

•

zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov,

•

zákazky, ktoré podliehajú výnimke podľa § 1 ods. 2 až 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Verejné obstarávanie sa bude považovať za začaté dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
alebo iného obdobného dokumentu, ktorým sa verejné obstarávanie vyhlasuje, na zverejnenie spôsobom
stanoveným zákonom o verejnom obstarávaní. Zverejnenie predbežného oznámenia alebo jeho zaslanie na
zverejnenie sa nepovažuje za začatie verejného obstarávania.
Spôsob podania ŽoNFP
Žiadateľ vyplní elektronický formulár ŽoNFP výlučne prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a následne predloží:
1)
formulár ŽoNFP vrátane všetkých príloh ŽoNFP elektronicky prostredníctvom verejnej časti
ITMS2014+
a zároveň
2)
formulár ŽoNFP bez príloh v písomnej forme, a to:
•

v elektronickej forme prostredníctvom elektronickej schránky poskytovateľa zriadenej v rámci Ústredného
portálu verejnej správy, podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým
podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo

•

podpísaný a opečiatkovaný formulár ŽoNFP v origináli v listinnej forme

Žiadateľ môže v rámci predmetnej výzvy predložiť iba jednu ŽoNFP.

