INTERREG V-A SLOVENSKÁ REPUBLIKA –
ČESKÁ REPUBLIKA
Program:

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

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)

Špecifické ciele:

1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými
podnikmi

Schéma štátnej
pomoci/Schéma
pomoci de minimis:

DM-16/2017

Fond:

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Typ výzvy:

Uzavretá

Termín vyhlásenia:

30.4.2019

Termín uzávierky:

10.9.2019

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Predpokladaná hodnota finančných prostriedkov dostupných v rámci výzvy je

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/partnera a štátu zúčastňujúcom sa na programe.
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.
Pravidlá financovania pre žiadateľov/partnerov zo Slovenskej republiky:

Maximálna výška príspevku zo
zdrojov Interreg V-A SK-CZ
Právna forma žiadateľa/partnera

štát a jeho organizačné zložky
organizácie zriadené štátom

zdroje EÚ
(EFRR)

štátny rozpočet
SR

85%

15%

Výška spolufinancovania zo
zdrojov žiadateľa

0%

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 poznatkov
mimovládne
organizácie/neziskové
organizácie, ktoré majú v predmete
činnosti zapísané činnosti v oblasti vedy,
výskumu a transferu technológií a
poznatkov

85%

10%

5%

85%

5%

10%

Európske zoskupenie územnej spolupráce
(EZUS)
výskumné inštitúcie z verejného sektora
vysoké školy s výskumnými pracoviskami
komory
výskumné inštitúcie zo súkromného sektora

Pravidlá financovania pre žiadateľov/partnerov z Českej republiky:

Maximálna výška príspevku zo
zdrojov Interreg V-A SK-CZ
Právna forma žiadateľa/partnera
zdroje EÚ
(EFRR)

štátny rozpočet
SR

85%

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 spolufinancovania zo
zdrojov žiadateľa

štát a jeho organizačné zložky
organizácie zriadené štátom, krajom,
obcou, mestskou časťou a združením obcí
územná samospráva a jej organizačné
zložky
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,

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

výskumu
poznatov

a transféru

technológií

a

Intenzita pomoci pre žiadateľa/partnera zo SR a ČR v prípade aplikácie schémy pomoci de minimis:

Maximálna výška príspevku zo
zdrojov Interreg V-A SK-CZ
Právna forma žiadateľa/partnera
zdroje EÚ
(EFRR)

štátny rozpočet
SR

85%

0%

Výška spolufinancovania zo
zdrojov žiadateľa

Podnikateľské subjekty – mikro, malé a
stredné podniky (MSP)
Ostatní oprávnení žiadatelia uvedení v
bode 85 % 0% 15% 2.1 Výzvy spĺňajúci
podmienky stanovené schémou de minimis
č. DM-16/2017

15%

Oprávnenosť žiadateľa/partnera
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 ČR8 , ktoré spĺňajú nasledovnú právnu formu:
Zoznam oprávnených žiadateľov zo SR a ČR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

Príklady právnych foriem jednotlivých typov uvedených vyššie tvorí prílohu č. 1 Manuálu prípravy a implementácie
projektu/časť pre žiadateľa.
Každý žiadateľ taktiež musí splniť nasledujúce podmienky poskytnutia príspevku:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

organizácia žiadateľa vznikla min. 3 mesiace pred vyhlásením výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, v rámci
ktorej chce žiadateľ predložiť žiadosť o NFP;
žiadateľ nie je dlžníkom na daniach, nie je dlžníkom na zdravotnom poistení a sociálnom poistení;
žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach ;
voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze ani v
reštrukturalizácii ;
voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia
voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola
pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom;
žiadateľ je finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu; uvedené sa preukazuje formou čestného
prehlásenia, ktoré tvorí prílohu č. 6a a 6b žiadosti o NFP. Doklady preukazujúce zabezpečenie
spolufinancovania projektu predkladajú relevantní žiadatelia/partneri až v prípade schválenia žiadosti o NFP
v rámci Výzvy na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia - príspevku;
žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 5 rokov
predchádzajúcich podaniu žiadosti o NFP;
žiadateľ má schválený program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením
§ 7 ods. 6 a § 8 ods. 6/ § 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja ;
žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba
splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o žiadosti o NFP neboli právoplatne odsúdení za niektorý z
nasledujúcich trestných činov:
a) trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ (§261-§263 Trestného zákona SR, § 260 zák.
40/2009 Sb. Trestního zákoníku ČR),
b) niektorý z trestných činov korupcie (§328 - § 336 Trestného zákona SR; §331 – 334 zák. 40/2009 Sb.
Trestního zákoníku ČR),
c) trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§ 233 - § 234 Trestného zákona SR, § 216-217 zák.
40/2009 Sb. Trestního zákoníku ČR),
d) trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny (§296 Trestného zákona SR, §
361 - 363 zák. 40/2009 Sb. Trestního zákoníku ČR),
e) trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 až § 268 Trestného zákona
SR; §256 – 258 zák. 40/2009 Sb. Trestního zákoníku ČR);
žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie
alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest
zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitého predpisu

Oprávnenosť partnera / partnerov
Oprávnenosť partnera s finančnou účasťou na žiadosti o NFP
Na partnera projektu s finančnou účasťou sa vzťahujú podmienky definované v Oprávnenosť žiadateľa tejto výzvy.
Inštitút strategického (asociatívneho) partnera bez finančnej účasti na žiadosti o NFP
V rámci tejto výzvy sú oprávnení 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); 13 Relevantné pre subjekty územnej
samosprávy v SR 14 Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, Zákon č.418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob ve znění následujících
předpisů.
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. Strategický partner podpisuje dohodu o spolupráci partnerov na projekte (príloha č.
7 žiadosti o NFP). Bližšie informácie sú uvedené v kapitole 3.1.1 MPIP/časť pre žiadateľa.

Strategický partner projektu nemôže v tejto výzve vystupovať ako hlavný cezhraničný partner projektu.

Oprávnenosť aktivít projektu
V rámci tejto výzvy je žiadateľ alebo partner povinný zvoliť si minimálne jednu projektovú aktivitu uvedenú v rámci
oprávnených typov aktivít uvedených v tabuľke nižšie v zmysle intervenčnej logiky programu (príloha č. 2 Manuálu
prípravy a implementácie projektu/časť pre žiadateľa):
Povinné projektové aktivity v členení podľa oprávnených typov aktivít:
Typ aktivity A) Prenos výsledkov aplikovaného výskumu a vývoja do praxe a jeho ďalšia komercializácia subjektmi
pôsobiacimi v cezhraničnom regióne (napr. aj v oblasti zelenej ekonomiky a zmeny klímy).
Projektová aktivita č. 1 - Vytvorenie pracovného/expertného tímu
Projektová aktivita č. 2 - Stretnutie pracovného/expertného tímu
Projektová aktivita č. 3 - Príprava a zavedenie opatrení k včasnému overovaní produktov, schopností vyspelej výroby
a prvovýroby najme v oblasti kľúčových technológií a technológií pre všeobecné použite
Projektová aktivita č. 4 - Príprava a zavedenie podnikových investícií do výskumu a inovácií
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. 1 - Vytvorenie pracovného/expertného tímu
Projektová aktivita č. 2 - Stretnutie pracovného/expertného tímu
Projektová aktivita č. 3 - Aktivity pre vytvorenie cezhraničnej siete/klastru podporujúci rozvoj perspektívnych odvetví
a oblastí
Projektová aktivita č. 4 - Budovanie cezhraničných výskumných centier
Projektová aktivita č. 5 - Realizácia strategicky významné aktivity v oblasti vývoja /inovácie nových produktov/služieb
pre MSP
Projektová aktivita č. 6 - Realizácia strategicky významné aktivity v oblasti zlepšenia podnikových procesov, vrátane
produktových certifikácií pre MSP
Projektová aktivita č. 7 - Realizácia strategicky významné aktivity v oblasti vývoja /inovácie výrobných procesov pre
MSP
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. 1 - Spracovanie stratégie rozvoja v oblasti inteligentného rozvoja a využívania inovácií v
cezhraničnom regióne
Typ aktivity D) Optimalizácia a spolupráca pri využívaní existujúcej infraštruktúry výskumu, vývoja a inovácií pre
potreby podnikateľskej základne v cezhraničnom regióne.
Projektová aktivita č. 1 - Aktivity subjektov inovačnej infraštruktúry (podnikateľských inovačných centier, vedeckotechnických parkov) v oblasti zvyšovania absorpčnej kapacity cezhraničného územia
Projektová aktivita č. 2 - Príprava spoločných projektov
V rámci tejto výzvy sa za neoprávnenú považuje:
Typ aktivity E) Príprava a zavádzanie inovatívnych foriem podpory MSP v oblasti využívania výsledkov výskumu a
vývoja, hlavne inovačné poukážky (vouchers) pre malé a stredné podniky.

Výzvou sa taktiež stanovuje 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.

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

Trnavského kraja
Trenčianskeho kraja
Žilinského kraja

V Českej republiky ide o územie:
−
−
−

Zlínského kraja
Moravskosliezského kraja
Juhomoravského kraja

Podstatné podmienky poskytnutia príspevku
Spôsob podania ŽoNFP
Počas celej doby trvania výzvy predkladajú žiadatelia žiadosti o NFP v elektronickej forme vrátane príloh
prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+, a zároveň
a)

formulár žiadosti o NFP v listinnej forme vygenerovanej z ITMS2014+ bez príloh5 v jednom origináli a dvoch
kópiách na Spoločný technický sekretariát v Bratislave alebo Infobod v Brne poštovou zásielkou, osobne alebo
kuriérom na adresu.

V prípade osobného doručenia na riadiaci orgán alebo Infobod je žiadateľ povinný doručiť žiadosť o NFP v pondelok
až štvrtok do 15:30 hod a v piatok do 12:00.
V prípade doručenia žiadosti o NFP poštou, resp. kuriérom, zašle STS/Infobod žiadateľovi informáciu o prijatí žiadosti
o NFP najneskôr do 5 pracovných dní po prijatí na kontaktný e-mail uvedený v žiadosti o NFP.
alebo
b)

formulár žiadosti o NFP bez príloh6 v elektronickej forme, vygenerovaný prostredníctvom verejnej časti
ITMS2014+ vo formáte .pdf a podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným
elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou pečaťou žiadateľa, do e-schránky7
riadiaceho orgánu pre program Interreg V-A SK-CZ. Bližšie informácie o spôsobe predkladania žiadosti o NFP
prostredníctvom e-schránky sa nachádzajú v kapitole 3.2.1 Manuálu prípravy a implementácie projektu/časť
pre žiadateľa. Predkladanie žiadosti o NFP prostredníctvom e-schránky sa týka výlučne žiadateľov zo
Slovenskej republiky.

Žiadateľ je v zmysle § 19 zákona o príspevku z EŠIF povinný predložiť žiadosť o NFP riadne, včas a vo forme
určenej riadiacim orgánom. Žiadateľ postupuje v zmysle pokynov uvedených v Manuáli prípravy a implementácie
projektu/časť pre žiadateľa, kapitola 3.2.1 a 3.2.2 (časť Overenie splnenia podmienok doručenia žiadosti o NFP),
ktoré popisujú procesný postup predloženia žiadosti o NFP.
Ak žiadateľ nepredloží žiadosť o NFP riadne, včas a v určenej forme v zmysle inštrukcií uvedených v Manuáli
prípravy a implementácie projektu/časť pre žiadateľa, riadiaci orgán zastaví konanie o žiadosti v zmysle
podmienok uvedených v Manuáli prípravy a implementácie projektu/časť pre žiadateľa, kapitola 3.2.2.
Na celý proces konania o žiadosti o NFP sa vzťahuje § 19 ods. 5 zákona o EŠIF, t.z. že ak vzniknú pochybnosti o
pravdivosti alebo úplnosti žiadosti alebo jej príloh, RO oznámi tieto pochybnosti žiadateľovi a vyzve ho, aby sa k
nim vyjadril v stanovenej lehote.

