OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE
Názov výzvy:

Výzva na predkladanie projektových zámerov zameraná na podporu vzniku a činnosti
technologicko - inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva

Kód výzvy:

OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01

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:

Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného
výskumu a experimentálneho vývoja v znení Dodatku č. 2

Typ výzvy:

uzavretá

Termín vyhlásenia:

17.07.2018

Termín uzavretia:

30.11.2018

Výška NFP na 1
projekt:

Min. výška NFP na projektový zámer je 2 000 000 EUR.
Max. výška NFP na projektový zámer nesmie presiahnuť 9 000 000 EUR.
*Zároveň platí, že celkové oprávnené výdavky projektového zámeru nesmú presiahnuť 40 mil. EUR.
*Maximálna výška NFP na aktivitu „ochrana práv duševného vlastníctva“ nesmie presiahnuť 5 000 000 EUR
na jeden podnik.

Časová oprávnenosť
realizácie projektu:

Projektový zámer musí spĺňať časovú oprávnenosť realizácie projektového zámeru, t.j.
realizácia hlavných aktivít projektového zámeru musí byť ukončená najneskôr do 30.
septembra 2023.Vyššie uvedená lehota na realizáciu projektového zámeru môže byť v
odôvodnených prípadoch predĺžená (napr. z dôvodu objektívnych prekážok v procese
implementácie projektu), maximálne však do 31. decembra 2023, pričom uvedené
predĺženie podlieha schváleniu zo strany poskytovateľa.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 100 000 000 EUR.
Uvedená alokácia finančných prostriedkov má informatívny charakter a predložené projektové zámery sa nebudú
posudzovať vo väzbe na jej výšku.Poskytovateľ aplikuje pre projekty zamerané na vznik a činnosť technologickoinovačných platforiem dvojkolový proces výberu projektov. Uvedená skutočnosť znamená, že po ukončení procesu
posudzovania projektových zámerov predložených v rámci výzvy a vydaní príslušných hodnotiacich správ bude
nasledovať vyhlásenie výzvy na predkladanie ŽoNFP, pričom jednou z podmienok poskytnutia príspevku v nej
stanovenou, bude predloženie hodnotiacej správy projektového zámeru, t.j. účasť v prvom kole výberu projektov,
ktorej výsledkom je vydanie hodnotiacej správy.

Financovanie projektu
NFP sa v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie
2014 - 2020 poskytuje zo zdrojov EFRR, prípadne EFRR a štátneho rozpočtu SR v prípade poskytnutia NFP
výskumným organizáciám.
Spolufinancovanie projektového zámeru, t. j. financovanie rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektového
zámeru a predpokladaného NFP je zabezpečené zo zdrojov žiadateľa/prijímateľa a partnera/partnerov.
V rámci tejto výzvy je uplatnenie inštitútu partnerstva v projektovom zámere povinné, pričom členmi
partnerstva sú žiadateľ, resp. prijímateľ a všetci partneri.
Pre oprávneného žiadateľa, ktorým je veľký podnik, je podmienkou pre posúdenie projektového zámeru
uplatnenie inštitútu partnerstva so zapojením minimálne jedného mikro, malého alebo stredného podniku.
A. V prípade žiadateľov a partnerov, ktorí sú fyzickými alebo právnickými osobami oprávnenými na podnikanie podľa
podmienky pre posúdenie projektového zámeru č. 1a a č. 1b - Právna forma oprávneného žiadateľa/partnera:
Žiadateľ/Partner

Maximálna intenzita
pomoci výlučne zo
zdrojov EFRR v (%)

Minimálna výška
spolufinancovania zo
zdrojov žiadateľa
/partnera v (%)

Malý podnik

70 %

30 %

Stredný podnik

60 %

40 %

Veľký podnik

50 %

50 %

Priemyselný výskum

Malý podnik

80 %

20 %

(ak aktivita zahŕňa efektívnu
spoluprácu)

Stredný podnik

75 %

25 %

Veľký podnik

65 %

35 %

Malý podnik

45 %

55 %

Stredný podnik

35 %

65 %

Veľký podnik

25 %

75 %

Experimentálny vývoj

Malý podnik

60 %

40 %

(ak aktivita zahŕňa efektívnu
spoluprácu)

Stredný podnik

50 %

50 %

Veľký podnik

40 %

60 %

Ochrana práv duševného
vlastníctva

Malý podnik

50 %

50 %

Stredný podnik

50 %

50 %

Veľký podnik

-

-

Malý podnik

50 %

50 %

Stredný podnik

50 %

50 %

Veľký podnik

50 %

50 %

Oprávnená aktivita

Priemyselný výskum

Experimentálny vývoj

(veľké podniky sú z poskytnutia
uvedenej pomoci vyňaté)
Zriadenie alebo modernizácia
výskumnej infraštruktúry

(fyzická alebo právnická
osoba oprávnená na
podnikanie)

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:
1) príslušná hlavná aktivita (t.j. „priemyselný výskum“ alebo „experimentálny vývoj“), ktorá predstavuje riešenie
jednej výskumno - vývojovej úlohy, zahŕňa efektívnu spoluprácu medzi navzájom nezávislými stranami, pričom:
a) v prípade, ak ide o efektívnu spoluprácu medzi podnikmi, musí platiť, že

1

Uvedené hlavné aktivity môžu byť realizované aj pri nesplnení predmetných podmienok, no v takom prípade nevzniká nárok na zvýhodnené
financovanie. Týmto nie je dotknutá povinnosť veľkého podniku zapojiť MSP do projektového zámeru formou partnerstva

-

minimálne jeden zo subjektov (žiadateľ/partner/partneri) zapojených do riešenia jednej výskumno vývojovej úlohy, t.j. do realizácie príslušnej hlavnej aktivity musí byť MSP a zároveň
žiaden zo subjektov (žiadateľ/partner/partneri) zapojených do riešenia jednej výskumno - vývojovej úlohy,
t.j. do realizácie príslušnej hlavnej aktivity nesmie znášať viac ako 70 % oprávnených výdavkov tejto hlavnej
aktivity projektového zámeru,

alebo
b) v prípade, ak ide o efektívnu spoluprácu medzi podnikom a jednou alebo viacerými výskumnými organizáciami
(uvedené organizácie sú bližšie definované v rámci podmienky pre posúdenie projektového zámeru č. 1b - Právna
forma oprávneného partnera tejto výzvy), musí platiť, že:
-

výskumné organizácie zúčastnené na riešení jednej výskumno - vývojovej úlohy, t.j. na realizácii príslušnej
hlavnej aktivity znášajú kumulatívne minimálne 10 % oprávnených výdavkov danej hlavnej aktivity a zároveň
zúčastnené výskumné organizácie majú právo uverejňovať výsledky vlastného výskumu;

2) v rámci príslušnej hlavnej aktivity („priemyselný výskum“ alebo „experimentálny vývoj“) je uplatnený inštitút
partnerstva, pričom sú splnené všetky podmienky pre jeho uplatnenie stanovené touto výzvou.
Aplikácia zvýšenej intenzity pomoci je možná výlučne v rámci hlavnej aktivity projektového zámeru „priemyselný
výskum“ alebo „experimentálny vývoj“.
B. v prípade partnerov, ktorí sú výskumnými organizáciami podľa podmienky pre posúdenie projektového zámeru
č. 1b - Právna forma oprávneného partnera, pričom sa jedná o poskytovanie pomoci na ich nehospodársku činnosť,
t.j. poskytovanie pomoci mimo schému štátnej pomoci :

Partner (výskumná organizácia)
Štátny sektor + štátne vysoké školy vrátane
právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj
zriadených štátnymi vysokými školami
Sektor verejných výskumných inštitúcií + 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 %

Intenzita pomoci (v %) je vyjadrená ako podiel výšky NFP z celkových oprávnených výdavkov projektového zámeru.
Maximálna intenzita pomoci stanovená pre jednotlivé oprávnené aktivity a veľkosti podnikov nemôže byť prekročená.
Nakoľko je v zmysle podmienky pre posúdenie projektového zámeru č. 3 - Oprávnenosť aktivít realizácie projektového
zámeru predmetom projektového zámeru realizácia viacerých hlavných aktivít s rozdielnou intenzitou pomoci,
prípadne, ak sa na ich realizácii bude podieľať spolu s prijímateľom aj partner/partneri s rozdielnou veľkostnou
kategóriou, resp. rozdielnym typom výskumnej organizácie, celková výška NFP pre projektový zámer sa stanoví ako
súčet nenávratných finančných príspevkov vypočítaných pre jednotlivé hlavné aktivity projektového zámeru a
jednotlivých členov partnerstva podľa príslušných intenzít pomoci. Príslušná intenzita pomoci sa u jednotlivého
člena partnerstva stanoví podľa jeho veľkostnej kategórie (v prípade fyzickej alebo právnickej osoby oprávnenej
na podnikanie) alebo podľa typu oprávneného partnera, ktorým je výskumná organizácia (v prípade výskumnej
organizácie) v zmysle vyššie uvedených tabuliek.

Oprávnenosť žiadateľa
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie 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, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,

ktoré sú registrované na území SR, od vzniku ktorých ku dňu predloženia projektového zámeru uplynulo minimálne
36 mesiacov a zároveň sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov.
V prípade osôb, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia musí oprávnený žiadateľ zároveň spĺňať
podmienku, že za posledných 36 mesiacov (ku dňu predloženia projektového zámeru) nedošlo k prerušeniu
prevádzkovania živnosti.
Žiadateľ zároveň musí mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním oblasti/odvetvia
hospodárstva, v ktorej projektový zámer realizuje, a to minimálne počas obdobia 24 mesiacov predchádzajúcich
predloženiu projektového zámeru.
UPOZORNENIE: jednou z podmienok poskytnutia príspevku týkajúcou sa oprávnenosti žiadateľa je podmienka, že
žiadateľ musí byť najneskôr k dátumu predloženia ŽoNFP v druhom kole výberu projektov 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 zmluvy v znení Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/1084 zo 14. júna 2017 (ďalej len
„všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách“), ako aj
veľké podniky.
Žiadateľ musí spĺňať minimálne kvalifikačné predpoklady na realizáciu výskumno – vývojových úloh v rámci
oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorej realizuje projektový zámer.
Splnenie minimálnych kvalifikačných predpokladov preukazuje zdokumentované riešenie aspoň dvoch výskumno –
vývojových úloh v priebehu 36 mesiacov predchádzajúcich predloženiu projektového zámeru, realizovaných v
rámci oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorej žiadateľ realizuje projektový zámer, pričom minimálne v prípade
jednej z výskumno - vývojových úloh musí byť zrejmá a popísaná aplikácia akéhokoľvek, jej realizáciou
dosiahnutého typu inovácie (inovácia produktu, procesu alebo organizačná inovácia) do produkčného procesu
žiadateľa, prípadne iného subjektu.

Oprávnenosť partnera
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými partnermi:
1. fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie 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, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,
ktoré sú registrované na území SR, od vzniku ktorých ku dňu predloženia projektového zámeru uplynulo minimálne
36 mesiacov a zároveň sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov.
V prípade osôb, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia musí oprávnený žiadateľ zároveň spĺňať
podmienku, že za posledných 36 mesiacov (ku dňu predloženia projektového zámeru) nedošlo k prerušeniu
prevádzkovania živnosti.
Partner zároveň musí mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním oblasti/odvetvia
hospodárstva, v ktorej projektový zámer realizuje, a to minimálne počas obdobia 24 mesiacov predchádzajúcich
predloženiu projektového zámeru.
2. právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b) a c) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii
štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „výskumné organizácie“), t.j. subjekty zo:
a) štátneho sektoru:
i) Slovenská akadémia vied;
ii) právnické osoby vykonávajúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy;
b) sektoru verejných výskumných inštitúcií:
i) verejné výskumné inštitúcie;
c) sektoru vysokých škôl:
i) verejné vysoké školy;
ii) štátne vysoké školy;
iii) súkromné vysoké školy;
iv) právnické osoby vykonávajúce výskum a vývoj zriadené vysokými školami
za podmienky, že:

A) výskumné organizácie sa môžu podieľať iba na realizácii hlavných aktivít projektového zámeru „priemyselný
výskum“ a/alebo „experimentálny vývoj“ a
zároveň
B) vykonávajú v rámci projektového zámeru výlučne nehospodársku činnosť (t.j. pomoc poskytovaná týmto
organizáciám nemá charakter štátnej pomoci), pričom musí ísť o nezávislý výskum a/alebo vývoj výskumnej
organizácie uskutočňovaný prostredníctvom efektívnej spolupráce s podnikom/-kmi alebo o činnosti v rámci
transferu poznatkov vykonávané výskumnou organizáciou.
UPOZORNENIE: jednou z podmienok poskytnutia príspevku týkajúcou sa oprávnenosti partnera je podmienka, že
partner musí byť najneskôr k dátumu predloženia ŽoNFP v druhom kole výberu projektov držiteľom platného
osvedčenia o spôsobilosti vykonávať činnosti v oblasti výskumu a vývoja.
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými partnermi:
mikro, malé a stredné podniky, ktoré spĺňajú definíciu MSP stanovenú v prílohe I všeobecného nariadenia o
skupinových výnimkách, ako aj
veľké podniky.
Výskumné organizácie sú považované za veľký podnik.
Partner musí spĺňať minimálne kvalifikačné predpoklady na realizáciu výskumno – vývojových úloh v rámci
oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorej realizuje projektový zámer.
Splnenie minimálnych kvalifikačných predpokladov preukazuje zdokumentované riešenie aspoň dvoch výskumno –
vývojových úloh v priebehu 36 mesiacov predchádzajúcich predloženiu projektového zámeru, realizovaných v
rámci oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorej partner realizuje projektový zámer, pričom minimálne v prípade
jednej z výskumno - vývojových úloh musí byť zrejmá a popísaná aplikácia akéhokoľvek, jej realizáciou
dosiahnutého typu inovácie (inovácia produktu, procesu alebo organizačná inovácia) do produkčného procesu
žiadateľa, prípadne iného subjektu.

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu
Hlavné aktivity projektového zámeru 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.1 Budovanie nových a podpora existujúcich výskumných, vývojových a inovačných kapacít v podnikoch a/alebo
zoskupeniach podnikov (najmä v klastroch) za účelom realizácie projektov s inovačným potenciálom;
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 (A.1, A.2, A.5) sú prostredníctvom realizácie oprávnených
projektových zámerov podporované nasledovné hlavné aktivity, na ktoré môže byť zameraný projektový zámer:
a) zriadenie alebo modernizácia výskumnej infraštruktúry (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI
A.1);
b) priemyselný výskum (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI A.2);
c) experimentálny vývoj (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI A.2);
d) ochrana práv duševného vlastníctva (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI A.5) – aktivita je
oprávnená výlučne pre MSP.
Oprávnený projektový zámer musí byť realizovaný prostredníctvom minimálne dvoch z vyššie uvedených
hlavných aktivít projektového zámeru, pričom platí, že:
hlavná aktivita pod názvom „zriadenie alebo modernizácia výskumnej infraštruktúry“ je vždy povinná a zároveň
aspoň jedna z hlavných aktivít pod názvom „priemyselný výskum“ a „experimentálny vývoj“ je povinná.
Vnútorná štruktúra každého oprávneného projektového zámeru musí pozostávať z:
1) investičnej časti realizovanej prostredníctvom aktivity a) a zároveň z

2) prevádzkovej časti realizovanej prostredníctvom aktivity b) a/alebo c), prípadne d),
pričom platí, že podiel celkových oprávnených výdavkov investičnej časti projektového zámeru na celkových
oprávnených výdavkoch projektového zámeru ako celku musí byť minimálne vo výške 40%.
Realizácia aktivít projektového zámeru sa môže začať najskôr až po predložení žiadosti o NFP v rámci druhého
kola výberu projektov.
Z pohľadu súladu projektového zámeru so stratégiou RIS3 SK musí byť preukázaná jeho realizácia v rámci jednej z
domén inteligentnej špecializácie, zadefinovaných v Implementačnom pláne stratégie RIS3 SK, ktorými sú:
Dopravné prostriedky pre 21. storočie;
Priemysel pre 21. storočie;
Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel;
Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie;
Zdravé potraviny a životné prostredie.
Pre domény Dopravné prostriedky pre 21. storočie a Priemysel pre 21. storočie platí, že podniky, ktorých činnosti
vykonávané v rámci projektového zámeru sa vzťahujú na odvetvia 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a
súvisiace služby a 63 Informačné služby, nemôžu v oprávnených projektových zámeroch vystupovať v pozícii žiadateľa,
iba v pozícii partnera/partnerov žiadateľov, ktorí pôsobia v niektorom z hlavných odvetví, resp. v niektorom z odvetví
reprezentujúcich funkčnú väzbu na hlavné odvetvie.
Podrobnejšie, ako i ďalšie podmienky týkajúce sa investičnej časti a prevádzkovej časti sú bližšie definované priamo
vo výzve.

Oprávnenosť výdavkov realizácie
Výdavky projektového zámeru 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 výzvy, pri zachovaní
podmienok oprávnenosti výdavkov uvedených v schéme štátnej pomoci uplatňovanej v rámci tejto výzvy , t.j. v
schéme štátnej pomoci na podporu výskumu a vývoja. Oprávnené výdavky a ich úhrada musia byť v súlade s právnym
poriadkom SR a EÚ. Konečná výška NFP sa určí na základe skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne
preukázaných výdavkov, avšak celková schválená výška NFP uvedená v Rozhodnutí o schválení ŽoNFP nesmie byť
prekročená.

Oprávnenosť miesta realizácie
Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území. Pre túto výzvu sú oprávnené nasledovné územia (Región
NUTS II, Región NUTS III) nasledovne:
-

Západné Slovensko (Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky kraj)
Stredné Slovensko (Žilinský, Banskobystrický kraj)
Východné Slovensko (Prešovský, Košický kraj)

Pre posúdenie splnenia tejto podmienky pre posúdenie projektového zámeru je rozhodujúce miesto realizácie
projektového zámeru, nie sídlo žiadateľa/partnera.
Projektový zámer môže byť realizovaný aj na viacerých miestach (uvedených vo formulári projektového zámeru),
avšak vždy na oprávnenom území.

Podstatné podmienky poskytnutia príspevku
Spôsob podania ŽoNFP
Žiadateľ predkladá vyplnený formulár projektového zámeru 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 projektového zámeru v originálnom vyhotovení v listinnej forme.

Žiadateľ predkladá všetky prílohy projektového zámeru v písomnej forme, a to:
-

elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky poskytovateľa zriadenej v rámci Ústredného portálu
verejnej správy alebo
elektronicky zaznamenané na elektronickom neprepisovateľnom médiu (CD/DVD), na adrese poskytovateľa
a spôsobom podľa vyššie uvedených inštrukcií.

Podmienka zapojenia MSP
Žiadateľ, ktorý je veľkým podnikom, je povinný zabezpečiť zapojenie MSP do plánovanej realizácie aktivít
projektového zámeru.
Uvedená podmienka sa považuje za splnenú v prípade uplatnenia inštitútu partnerstva, t.j. zrealizovaním minimálne
jednej z hlavných aktivít projektového zámeru prostredníctvom partnera/partnerov (resp. časti aktivity realizovanej
partnerom/partnermi), spomedzi ktorých aspoň jeden je MSP.
Výskumné organizácie podľa podmienky pre posúdenie projektového zámeru č. 1b - Právna forma oprávneného
partnera nie je možné považovať za MSP.
Podmienka je relevantná len pre žiadateľa, ktorým je veľký podnik.
Rozsah údajov, ktoré je možné zmeniť v ŽoNFP v porovnaní s posudzovaným projektovým zámerom
Žiadateľ/partner je oprávnený zmeniť projekt predložený v druhom kole výberu projektov na základe
zverejnenej výzvy na predkladanie ŽoNFP v porovnaní s posudzovaným projektovým zámerom len v rámci
nasledovného rozsahu údajov:
1)
2)

3)

4)
5)

celková plánovaná hodnota merateľných ukazovateľov projektu môže byť upravená (zvýšená/znížená)
maximálne o 10% v porovnaní s ich celkovou plánovanou hodnotou stanovenou v posudzovanom projektovom
zámere;
celkové oprávnené výdavky projektu môžu byť upravené (zvýšené/znížené) maximálne o 10% v porovnaní s
posudzovaným projektovým zámerom; do uvedenej maximálnej prípustnej odchýlky sa nezarátava úprava výšky
celkových oprávnených výdavkov projektu vyplývajúca jednoznačne z odporúčaní poskytovateľa uvedených v
hodnotiacej správe projektového zámeru v súvislosti s jeho podrobným rozpočtom;
počet, štruktúra a subjekty jednotlivých partnerov projektu môžu byť zmenené v porovnaní s posudzovaným
projektovým zámerom, súčasne však musí byť splnená podmienka, že jeho realizácia sa uskutoční
prostredníctvom minimálne 3 partnerov žiadateľa a zároveň nesmie byť obmedzený rozsah realizovaných
hlavných aktivít projektu a ohrozené dosiahnutie ich výstupov/výsledkov;
časový harmonogram projektu môže byť upravený, resp. aktualizovaný vzhľadom na termín zverejnenia výzvy
na predkladanie ŽoNFP, ako i na reálny termín začiatku realizácie hlavných aktivít projektu, pričom dĺžka ich
trvania sa v porovnaní s posudzovaným projektovým zámerom zmeniť nesmie;
akákoľvek zmena/úprava projektu vyplývajúca priamo z odporúčania/-ní poskytovateľa uvedeného/-ných v
hodnotiacej správe projektového zámeru.

Všetky ostatné údaje, informácie a skutočnosti (vrátane definovania, obsahu a výstupov/výsledkov oprávnených
hlavných aktivít projektu atď.) s výnimkou vyššie uvedených prípadov stanovené v posudzovanom projektovom
zámere musia byť súčasťou projektu predloženého vo forme ŽoNFP bezo zmeny.
Zohľadnenie výsledkov posudzovania projektových zámerov pri vyhlásení výzvy na predkladanie ŽoNFP a v konaní
o ŽoNFP
Poskytovateľ v konaní o ŽoNFP zohľadňuje skutočnosť, aký typ hodnotiacej správy (pozitívna alebo negatívna)
bol projektovému zámeru vydaný v rámci prvého kola výberu projektov, a to v prípade, ak alokácia finančných
prostriedkov určená vo výzve na predkladanie ŽoNFP nie je dostatočná pre všetky ŽoNFP, ktoré splnili podmienky
poskytnutia príspevku.

