Aktuálna výzva Operačného programu Výskum a inovácie zameraná
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na horizontálnu IKT podporu a centrálnu
infraštruktúru pre inštitúcie výskumu a vývoja
Kód výzvy: OPVaI-VA/NP/2016/1.1.1-01
Termín vyhlásenia výzvy: 12. september 2016
Termín uzávierky: 30. november 2016
Finančné podmienky
V rámci tejto výzvy sa uplatňuje spôsob financovania prostredníctvom: predfinancovania, systémom
refundácie vynaložených oprávnených výdavkov projektu prijímateľom, na základe predložených
účtovných dokladov, podpornej dokumentácie slúžiacej k preukázaniu vynaloženia oprávnených výdavkov a
dokladov potvrdzujúcich úhradu skutočne vynaložených oprávnených výdavkov.
Pre vyzvanie bude 85 % príspevku (34 000 000 EUR) zabezpečené z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja a 15 % príspevku(6 000 000 EUR) zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 40 000 000 EUR.
Forma poskytovaného príspevku: nenávratný finančný príspevok
Minimálna výška príspevku pre oblasti špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a
výskumných kapacít (materiálový výskum a nanotechnológie, informačno-komunikačné technológie,
biotechnológie a biomedicína, udržateľná energetika a energie) na projekt je 10 000 000 € a maximálna
výška príspevku pre danú oblasť na projekt je 40 000 000 €.
Minimálna výška NFP je 32 000 000 EUR a maximálna výška NFP je 40 000 000 EUR.
Oprávnení žiadatelia
Oprávneným žiadateľom je CVTI SR ako príspevková organizácia.

Oprávnenosť miesta realizácie projektu
Za oprávnené miesto realizácie projektu je považovaný aspoň 1 zo siedmich krajov: Trnavský kraj,
Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj.
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu
Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OP VaI, na realizáciu
ktorých je toto vyzvanie zamerané a v súlade so štúdiou uskutočniteľnosti. - V rámci špecifického cieľa 1.1.1
Zvýšenie výkonnosti systému VaV prostredníctvom horizontálnej podpory technologického transferu a IKT
je oprávnený nasledujúci typ aktivity: Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktúra pre inštitúcie
VaV (pokračujúca aktivita z programového obdobia 2007 – 2013), ktorej vecným obsahom je:
 ďalší rozvoj a modernizácia/rozšírenie aj obsahového zamerania dátového centra VaV;
 experimentálna horizontálna a centrálna podpora IKT, ktorá bude slúžiť na IKT výskum v oblasti
aplikácií horizontálnej a centrálnej podpory IKT, bezpečnosti systémov a ďalších súvisiacich tém;
 výpočtové kapacity a vysokovýkonné počítanie v rámci výskumných projektov;







komplementárna konsolidácia širšieho využitia Slovenskej infraštruktúry pre vysokovýkonné počítanie
(ďalej len „SIVVP“) prostredníctvom modernizácie a doplnenie tejto infraštruktúry najmä na úrovni
aplikačných a obslužných SW;
zabezpečenie dostatočného vysokorýchlostného dátového prepojenia medzi výskumnými inštitúciami;
dobudovanie a ďalší rozvoj integrovaného systému služieb, v rámci ktorého sú jednotlivé aplikácie
dátového centra a prístupy k nim zo strany vedeckej komunity manažované;
podpora vstupu do medzinárodných sietí obdobných inštitúcií, ktoré združujú národné výskumné IKT
infraštruktúry.

V rámci uvedeného typu aktivity sú za účelom konsolidácie existujúcej IKT infraštruktúry pre potreby VaV,
ktorá existuje v rámci CVTI SR a ostatných štátnych a verejných inštitúcií VaV, podporované nasledovné
hlavné aktivity, na ktoré má byť projekt zameraný:
 rozvoj a modernizácia aplikačného programového vybavenia;
 rozvoj a modernizácia IKT pre VaV;
 rozvoj a modernizácia digitalizačného pracoviska, pričom v tomto prípade ide o aktivity na ktoré sa
nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci.
Oprávnené výdavky
- Všeobecné obdobie oprávnenosti výdavkov (medzi 1. januárom 2016 a 31. decembrom 2023)
- Aby výdavky mohli byť oprávnenými, musia spĺňať všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov
uvedené v prílohe č. 05 Pravidlá oprávnenosti výdavkov OP VaI, časť 3. Všeobecné pravidlá oprávnenosti
výdavkov.
- Výdavky sú oprávnené len na oprávnené aktivity, ktoré sa začali realizovať najskôr v deň
predloženia ŽoNFP (v prípade nepriamych výdavkov najskôr nadobudnutím platnosti a účinnosti zmluvy o
poskytnutí NFP) s výnimkou aktivít na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktoré sa nezačali skôr ako 1.
januára 2014.
- Priame výdavky sú oprávnené, ak boli vynaložené a uhradené po dátume predloženia ŽoNFP. Výnimkou
sú výdavky na projektovú dokumentáciu.
- Nepriame výdavky sú oprávnené až po nadobudnutí platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP
obidvomi zmluvnými stranami. Výnimkou z tohto pravidla sú výdavky na verejné obstarávanie, ktoré sú
považované za oprávnené aj pred nadobudnutím platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, najskôr však
od momentu predloženia ŽoNFP.
Neoprávnené výdavky

Výdavky, ktoré vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov alebo boli predmetom financovania
inej nenávratnej pomoci alebo spadajú do účtovnej kategórie neoprávnenej na spolufinancovanie z
prostriedkov OP alebo nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu projektu alebo
sú v rozpore so zmluvou o poskytnutí NFP.
Pre viac informácií nás kontaktujte na info@visions.cc alebo +421 33 290 12 21

