INTERREG V-A SLOVENSKÁ REPUBLIKA –
ČESKÁ REPUBLIKA
Názov výzvy:

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

Kód výzvy:

INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

Prioritná os

1. Využívanie inovačného potenciálu

Investičná priorita:

2. Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií
medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím (1b)

Špecifický cieľ:

1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými
podnikmi

Schéma pomoci de
minimis:

DM-16/2017

Typ výzvy:

uzatvorená

Termín vyhlásenia:

16.01.2018

Spôsob hodnotenia:
Dátum uzavretia:

16.04.2018

Trvanie projektu

maximálna doba realizácie projektu je 24 mesiacov.

Výška NFP na 1 projekt:

Min.
Max.

50 000,00 EUR
600 000,00 EUR

V prípade aplikovania schémy de minimis je maximálna výška príspevku z EFRR na projektového partnera stanovená
v súlade s nariadením Nariadením Komisie (EÚ) č. 1407/2013.
Zároveň platí, že celkové oprávnené výdavky pre projekt nesmú presiahnuť 1 000 000 EUR.
Pri stanovení výšky NFP je potrebné zohľadniť príjmy, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou projektu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 3 200 000 EUR

Financovanie projektu
V rámci programu sa stanovuje výška pomoci z EÚ (EFRR) vo výške 85 % z celkových oprávnených výdavkov pre celé
oprávnené programové územie, čo predstavuje maximálnu mieru spolufinancovania EÚ podľa čl. 120, ods. 3 Nariadenia
EÚ č. 1303/2013. K podielu pomoci z EÚ je priradené spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v stanovenom pomere
v závislosti od typu prijímateľa/projektového partnera a štátu zúčastňujúcom sa na programe a vlastných zdrojov
prijímateľa/projektového partnera. Finančný príspevok bude žiadateľovi poskytnutý formou nenávratného finančného
príspevku.
V prípade, ak žiadateľ/partner realizuje hospodársku činnosť, ktorá by inak predstavovala poskytnutie štátnej
pomoci, bude sa aplikovať schéma de minimis DM-16/2017.
V prípade, ak žiadateľ/partner, ktorý je výskumnou inštitúciou, preukáže, že vykonáva menej ako 20% aktivít
hospodárskeho charakteru, schéma de minimis DM-16/2017 sa nebude aplikovať.
Intenzity financovania pre žiadateľov/partnerov mimo schémy de minimis DM-16/2017:

Pravidlá financovania pre žiadateľov/partnerov zo Slovenskej republiky:
Výška príspevku zo zdrojov
Interreg V-A SK-CZ
Právna forma žiadateľa/partnera

štát a jeho organizačné zložky
organizácie zriadené štátom
územná samospráva a jej organizačné zložky
organizácie zriaďované krajom, obcou, mestskou
časťou a združením obcí
územná samospráva a jej organizačné zložky
záujmové združenia právnických osôb (vrátane klastrov
a sietí), ktoré majú v predmete činnosti zapísané
činnosti v oblasti vedy, výskumu a transferu technológií
a poznatkov1
mimovládne organizácie/neziskové organizácie, ktoré
majú v predmete činnosti zapísané činnosti v oblasti
vedy, výskumu a transferu technológií a poznatkov
Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZUS)
výskumné inštitúcie z verejného sektora
vysoké školy s výskumnými pracoviskami
Komory
výskumné inštitúcie zo súkromného sektora

Výška
spolufinancovanie
zo zdrojov
žiadateľa

Zdroje EÚ
(EFRR)

Štátny
rozpočet SR

85 %

15 %

0%

85 %

10 %

5%

85 %

5%

10 %

Pravidlá financovania pre žiadateľov/partnerov z Českej republiky:
Výška príspevku zo zdrojov
Interreg V-A SK-CZ
Právna forma žiadateľa/partnera

štát a jeho organizačné zložky
organizácie zriadené štátom, krajom, obcou, mestskou
časťou a združením obcí
územná samospráva a jej organizačné zložky
Komory a záujmové združenia právnických osôb
(vrátane klastrov a sietí), ktoré majú v predmete
činnosti zapísané činnosti v oblasti vedy, výskumu a
transferu technológií a poznatkov
Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZUS)
výskumné inštitúcie
vysoké školy s výskumnými pracoviskami
mimovládne organizácie/neziskové organizácie, ktoré
majú v predmete činnosti zapísané činnosti v oblasti
vedy, výskumu a transferu technológií a poznatkov

1

Zdroje EÚ
(EFRR)

85 %

Maximálna
výška
príspevku zo
zdroja ŠR ČR
Výška príspevku
je pre
jednotlivé typy
žiadateľov
stanovená v
kapitole 4.1.2
Manuálu
prípravy a
implementácie
projektu/časť
pre žiadateľa
(príloha č. 2
výzvy).

Výška
spolufinancovanie
zo zdrojov
žiadateľa

Minimálna výška
spolufinancovania
zo zdrojov
žiadateľa je daná
rozdielom medzi
celkovými
výdavkami
projektu a zdrojmi
EU a štátneho
rozpočtu.

Činnosti v oblasti vedy a výskumu a transferu technológií a poznatkov alebo ekvivalent musí mať subjekt v predmete činnosti zapísané viac
ako tri mesiace pred vyhlásením výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. V prípade, ak vykonávanie činností v oblasti výskumu a vývoja nie je
zrejmé z predmetu činnosti subjektu, subjekt bude povinný priložiť k žiadosti o NFP doklad o vykonávaní takýchto činností (prehľad
realizovaných projektov, stanovy, zriaďovacia listina, a pod.).

Intenzita pomoci pre žiadateľa/partnera zo SR a ČR v prípade aplikácie schémy pomoci de minimis:
Výška príspevku zo zdrojov
Interreg V-A SK-CZ
Právna forma žiadateľa/partnera

Podnikateľské subjekty – mikro, malé a stredné podniky
(MSP)
Ostatní oprávnení žiadatelia uvedení v bode 2.1 Výzvy
spĺňajúci podmienky stanovené schémou de minimis č.
DM-16/2017

Zdroje EÚ
(EFRR)

85 %

Maximálna
výška
príspevku zo
zdroja ŠR ČR

0%

Výška
spolufinancovanie
zo zdrojov
žiadateľa

15 %

Žiadosti o NFP budú financované výlučne formou refundácie. Tento spôsob financovania bude stanovený v zmluve o
poskytnutí NFP v súlade s platným Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a
Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, ktorý vydáva Ministerstvo financií SR
a je zverejnený na internetovej stránke www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9348.
Finančný príspevok bude žiadateľovi poskytnutý formou nenávratného finančného príspevku.

Oprávnenosť žiadateľa
Žiadateľmi v rámci tejto výzvy môžu byť len právnické osoby so sídlom v oprávnenom území Programu Interreg V-A
SK-CZ v SR alebo ČR, ktoré spĺňajú nasledovnú právnu formu:
• štát a jeho organizačné zložky
• územná samospráva a jej organizačné zložky
• organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí
• vysoké školy s výskumnými pracoviskami
• výskumné inštitúcie
• podnikateľské subjekty – mikro, malé a stredné podniky
• mimovládne organizácie/neziskové organizácie, ktoré majú v predmete činnosti zapísané činnosti v oblasti vedy,
výskumu a transferu technológií a poznatkov
• komory a záujmové združenia právnických osôb (vrátane klastrov a sietí), ktoré majú v predmete činnosti
zapísané činnosti v oblasti vedy, výskumu a transferu technológií a poznatkov
• Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)
Pri podnikateľských subjektoch sú oprávnené:
• právnické osoby podľa písm. a), ods. 2 § zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov, ktoré sú registrované na území SR;
• právnické osoby podľa § 118 -148 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a dle zákona č. 90/2012 Sb. o
Obchodních korporacích ve znění dalších předpisů
Žiadatelia môžu mať v odôvodnených prípadoch sídlo aj mimo oprávneného územia, nie však mimo územia SR a ČR.
Dopad realizácie aktivít projektu však musí byť v oprávnenom území. Bližšie informácie sú uvedené v kapitole 3.1.3.
Manuálu prípravy a implementácie projektu/časť pre žiadateľa.
Organizácia žiadateľa vznikla min. 3 mesiace pred vyhlásením výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, v rámci ktorej
chce žiadateľ predložiť žiadosť o NFP.

Oprávnenosť partnera
Na partnera projektu s finančnou účasťou sa vzťahujú podmienky rovnaké ako u žiadateľa.
V rámci tejto výzvy sú oprávnení i nasledujúci strategickí partneri bez finančnej účasti na žiadosti o NFP:

•
•
•
•
•
•
•

podnikateľské subjekty – mikro, malé a stredné podniky (MSP);
výskumné inštitúcie;
komory a záujmové združenia právnických osôb (vrátane klastrov a sietí);
mimovládne (neštátne) neziskové organizácie;
územná samospráva a jej organizačné zložky;
organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou, združením obcí;
Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS).

Strategický partner projektu nie je povinný predkladať povinné prílohy ŽoNFP a nemôže vystupovať ako hlavný
cezhraničný partner projektu.

Oprávnenosť cieľovej skupiny
Oprávnenou cieľovou skupinou v rámci výzvy sú malé a stredné podniky (MSP).

Oprávnenosť aktivít realizácie
V rámci tejto výzvy je žiadateľ/partner povinný zvoliť si minimálne jednu projektovú aktivitu uvedenú v rámci
oprávnených typov aktivít uvedených v tabuľke nižšie v zmysle intervenčnej logiky programu:
Typ aktivity A) Prenos výsledkov aplikovaného výskumu a vývoja do praxe a jeho ďalšia komercionalizácia
subjektmi pôsobiacimi v cezhraničnom regióne (napr. aj v oblasti zelenej ekonomiky a zmeny klímy):
Projektová aktivita č. 5 - Aktivity na vytváranie väzieb a súčinnosti medzi podnikmi a strediskami výskumu a vývoja
a vysokými školami
Projektová aktivita č. 6 - Realizácia aplikovaného výskumu/vývoja na základe definície požiadaviek s dôrazom na
zapojenie stredísk výskumu/vývoja a vysokých škôl (vlastný výskum, kolektívny a predkonkurenčný vývoj)
Projektová aktivita č. 7 - Realizácia znalostného transferu
Typ aktivity B) Nástroje na efektívnu identifikáciu spoločných potrieb produktívneho sektora a včasnú
orientáciu výskumných a vývojových aktivít na perspektívne odvetvia a oblasti:
Projektová aktivita č. 8 - Aktivity na vytváranie väzieb a súčinnosti medzi podnikmi a strediskami výskumu a vývoja
s vysokými školami
Typ aktivity C) Príprava cezhraničných stratégií na podporu inteligentného rozvoja a využívania inovácií s
ohľadom na ciele stanovené v národných stratégiách inteligentnej špecializácie a regionálnych inovačných
stratégiách (obdobných dokumentoch):
Projektová aktivita č. 3 - Vytvorenie pracovného/expertného tímu s dôrazom na súčinnosť medzi podnikmi a
strediskami výskumu a vývoja s vysokými školami
Typ aktivity D) Optimalizácia a spolupráca pri využívaní existujúcej infraštruktúry výskumu, vývoja a inovácií
pre potreby podnikateľskej základne v cezhraničnom regióne:
Projektová aktivita č. 3 - Vytvorenie pracovného/expertného tímu s dôrazom na súčinnosť medzi podnikmi a
strediskami výskumu a vývoja s vysokými školami
Projektová aktivita č. 4 - Stretnutie pracovného/expertného tímu
Projektová aktivita č. 5 - Aktivity na vytváranie väzieb a súčinnosti medzi podnikmi a strediskami výskumu a vývoja
s vysokými školami
Osobitné pravidlo pre realizáciu nasledujúcej aktivity:
V rámci aktivity typu A) Prenos výsledkov aplikovaného výskumu a vývoja do praxe a jeho ďalšia komercionalizácia
subjektmi pôsobiacimi v cezhraničnom regióne (napr. aj v oblasti zelenej ekonomiky a zmeny klímy):
Projektová aktivita č. 13 - Nákup licencií, patentov
Táto projektová aktivita môže byť žiadateľmi/partnermi realizovaná len z dôvodu, že je nevyhnutným
predpokladom na realizáciu inej aktivity projektu súvisiacej s výskumom.

Žiadateľ si takisto môže zvoliť k týmto projektovým aktivitám aj iné projektové aktivity uvedené v prílohe č. 2
Manuálu prípravy implementácie projektu/časť pre žiadateľa spadajúce pod špecifický cieľ 1.2.

Oprávnenosť výdavkov realizácie
Výdavky žiadosti o NFP sú oprávnené, ak boli vynaložené a uhradené po dátume predloženia žiadosti o NFP.
Výnimku tvoria výdavky na prípravu projektu, ktoré sú považované za oprávnené, ak vznikli pred podaním žiadosti o
NFP, najskôr však od 1. januára 2014.
Podmienky oprávnenosti výdavkov vrátane výdavkov, ktoré sa v rámci programu považujú za neoprávnené, sú uvedené
v prílohe č. 6 Manuálu prípravy a implementácie projektu/časť pre žiadateľa. Oprávnenosť vynaložených výdavkov
pri realizácii projektu bude posudzovaná individuálne tak, aby bol oprávnený výdavok vynaložený v súvislosti s
dosiahnutím cieľa projektu, ktorý je v súlade s cieľmi danej investičnej priority.

Oprávnenosť miesta realizácie
Oprávneným územím, v ktorom je možné realizovať projekty sú oblasti slovensko-českého pohraničia na úrovni NUTS
III.
V Slovenskej republiky ide o územie:

V Českej republiky ide o územie:

Trnavského kraja
Žilinského kraja
Trenčianskeho kraja

Zlínského kraja
Juhomoravského kraja
Moravskosliezského kraja

Podstatné podmienky poskytnutia príspevku
Podmienky poskytnutia príspevku
Žiadateľ/partner je povinný zvoliť minimálne dva merateľné ukazovatele na projekt, ktorých cieľová hodnota musí
byť naplnená najneskôr do ukončenia realizácie projektu.
Prvý povinný merateľný ukazovateľ je „Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami (spoločný pre
EÚS č. 26)“ s minimálnou cieľovou hodnotou „3“.
Žiadateľ/partner je povinný si zo zostávajúcich merateľných ukazovateľov zvoliť aspoň jeden ďalší ukazovateľ, ktorý
musí byť naplnený v minimálnej hodnote „1“.
Projekt môže byť oprávnený len za predpokladu, že splní kritériá:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kritérium cezhraničnej spolupráce ( spoločná príprava, spoločná realizácia, spoločný personál, spoločné
financovanie) – vyžaduje sa splnenie minimálne 3 z týchto kritérií
preukázanie cezhraničného dopadu na podporované územie
vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov a povolení na realizáciu aktivít projektu
plnenie požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie
preukázanie súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000
súlad s horizontálnymi princípmi
časová oprávnenosť realizácie projektu
definovanie merateľných ukazovateľov projektu
zabezpečenie spolufinancovania

Spôsob podania ŽoNFP
Počas celej doby trvania výzvy predkladajú žiadatelia žiadosti o NFP:
1)
2)

kompletné vrátane príloh na Spoločný technický sekretariát v Bratislave alebo Infobod v Brne poštovou
zásielkou, osobne alebo kuriérom, zároveň musí byť ŽoNFP odoslaná najneskôr v deň uzatvorenia výzvy aj
prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+.
bez príloh prostredníctvom e-schránky. V takomto prípade žiadateľ vloží formulár žiadosti o NFP vo formáte
MS Excel ako prílohu do systému ITMS2014+ spolu s ostatnými prílohami žiadosti o NFP. V tomto prípade sa
na žiadateľa nevzťahuje povinnosť predkladať žiadosť o NFP v listinnej podobe.
V prípade doručenia žiadosti o NFP poštou, resp. kuriérom, nie je zo strany STS/Infobodu žiadateľovi zasielané
žiadne potvrdenie o prijatí.

