OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE
Názov výzvy:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
zameraná na zameranej na podporu zapájania MSP do programov EÚ

Kód výzvy:

OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18

Prioritná os

3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Investičná priorita:

3.2 Vývoj a uplatňovanie nových obchodných modelov MSP, najmä v rámci
internacionalizácie

Špecifický cieľ:

3.2.1 Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ

Schéma
minimis:

pomoci

de

Schéma na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov
Európskej únie

Typ výzvy:

Otvorená

Termín vyhlásenia:

25.06.2018

Spôsob hodnotenia:
uzavretie hodnotiaceho
kola 1

uzavretie hodnotiaceho
kola 2

uzavretie hodnotiaceho
kola 3. – n.

28.09.2018

30.11.2018

posledný pracovný deň každého
nasledujúceho mesiaca

Výška NFP na 1
projekt:

Max.:

50 000 EUR
Vzhľadom na aplikáciu zjednodušeného vykazovania výdavkov vo forme paušálnej sumy, nie
je možné v rámci tejto výzvy žiadať o príspevok v sume nižšej alebo vyššej ako 50 000 EUR,
a teda minimálnu a maximálnu výšku príspevku predstavuje jedna (rovnaká) suma.
Zároveň platí, že celková výška pomoci de minimis jedinému podniku nesmie presiahnuť
200 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov, ak nie je stanovený iný strop pomoci.

Časová oprávnenosť
realizácie projektu:

Max.:

15 mesiacov
Do lehoty na realizáciu hlavnej aktivity projektu sa nezarátava čas trvania okolností
vylučujúcich zodpovednosť a skutočností majúcich za účinok pozastavenie realizácie hlavných
aktivít projektu 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 750 000 EUR.
Poskytovateľ je v súlade s §17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF2 oprávnený kedykoľvek zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov
vyčlenených na výzvu vo forme usmernenia k výzve.

Financovanie projektu
Poskytovanie príspevkov podľa tejto výzvy sa realizuje formou nenávratného finančného príspevku.
Intenzita pomoci predstavuje 70 % celkových oprávnených výdavkov projektu.
Spolufinancovanie žiadateľa predstavuje 30 % celkových oprávnených výdavkov projektu.

Oprávnenosť žiadateľa
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi FO alebo PO 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 mikro, malé a stredné podniky registrované na území SR a zároveň ku dňu predloženia ŽoNFP:
•

sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve,

•

disponujú minimálne jednou schválenou účtovnou závierkou za účtovné obdobie v trvaní 12 mesiacov
(rozumie sa 1 kalendárny alebo hospodársky rok) a zároveň

•

spĺňajú všetky nasledovné podmienky:
o

predložili projekt do SME Instrument (Fáza 1 alebo Fáza 2) v rámci programu Horizont 2020 v čase
od 01.01.2015,

o

tento projekt nebol schválený,

o

projekt dosiahol minimálne 12 a viac bodov (v rámci nástroja SME Instrument (Fáza 1 alebo Fáza
2) môže projekt v rámci schvaľovacieho procesu získať maximálne15 bodov).

V prípade, že osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa je odlišná od štatutárneho orgánu žiadateľa, musí byť
riadne splnomocnená na výkon predmetných úkonov.
Žiadatelia, ktorí predložili projekt do Fázy 2 SME Instrument sú oprávnení v tejto výzve iba v prípade, že nezískali
finančnú pomoc z Fázy 1. Uvedení žiadatelia sa tak môžu uchádzať o finančný príspevok na vypracovanie kvalitnej
štúdie uskutočniteľnosti za účelom skvalitnenia projektu a jeho následného predloženia do Fázy 2 SME Instrument.
Cieľom uvedeného je zvýšiť šancu na schválenie projektu v rámci Fázy 2 SME Instrument.

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu
V rámci špecifického cieľa 3.2.1: Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ je
pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity OP VaI:
Zapojenie MSP do programov EÚ.
Predmetom projektu v rámci uvedenej hlavnej aktivity je vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a predloženie
projektu do Fázy 2 SME Instrument. Žiadateľ nesmie začať realizáciu hlavnej aktivity projektu pred predložením
ŽoNFP.
Minimálne požiadavky na štúdiu uskutočniteľnosti:
Rozsah štúdie: minimálne 30 strán
Jazyk, v ktorom bude štúdia vypracovaná: anglický
Na štúdii, minimálne na jej prvej/titulnej strane musia byť v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu
pre operačný program Výskum a vývoj uvedené nasledovné informácie:
•

znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v Prílohe II Vykonávacieho nariadenia
Komisie (EÚ) č. 821/2014 z 28. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá pre prevod a správu
programových príspevkov, podávanie správ o finančných nástrojoch, technické vlastnosti informačných
a komunikačných opatrení týkajúcich sa operácií a systém na zaznamenávanie a uchovávanie údajov a
odkaz na Európsku úniu;

•

odkaz na príslušný fond: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,

•

logo OP VaI.

Obsah štúdie:
1.
Technická uskutočniteľnosť
Technická definícia produktu
•

aktuálny problém zákazníkov,

•

prinášaná inovácia a jej dopad na riešenie problémov,

•

načasovanie a doterajší vývoj,

•

plánované kroky k uvedeniu na trh,

•

definícia a popis produktu a jeho porovnanie s alternatívnymi riešeniami (nie firmami).

Realizácia vývoja produktu
•

plán a popis aktivít, ich ciele a výsledky pre dokončenie vývoja produktu, jeho validáciu (prechod od
fázy TRL6 do TRL9),

•

tím pre realizáciu vývoja produktu a jeho úspešné nasadenie na trh, jeho expertíza, úlohy a doterajšie
úspechy,

•

organizačná štruktúra pre zabezpečenie realizácie vývoja, testovania a komercializácie produktu,

•

predpokladaný rozpočet pre jednotlivé aktivity, vr. popisu subdodávok,

•

zdroje financovania a argumentácia ich efektívneho využitia.

2.
Komerčná uskutočniteľnosť
Podnikateľský plán
•

zadefinovanie užívateľov a klientov produktu/služby – detailný a kvantifikovaný popis trhu, jeho
správania, trendov a segmentácie,

•

priama a nepriama konkurencia a porovnanie firmy s ňou,

•

zadefinovanie podnikateľského modelu a spôsobu predaja,

•

stratégia vstupu na primárne a sekundárne trhy (vr. replikácie trhu),

•

postup škálovania produktu na európskych/globálnych trhoch,

•

nástroje na zvýšenie komerčného úspechu,

•

predaj, odbyt, logistika a marketing,

•

ochrana a využívanie výsledkov (práva duševného vlastníctva).

Firma a jej financovanie
•

rozpracovanie stratégie rozvoja firmy pre úspech na globálnych trhoch,

•

dopad projektu a jeho miesto v stratégii firmy,

•

financovanie firmy a budúcej expanzie, zdroje financovania a stratégia na ich zabezpečenie,

•

finančné projekcie podnikateľského plánu na min. 5-ročné obdobie (tržby, predaje, trhy, podiely na
trhu, zisk, investície a ich návratnosť).

3.

Zhrnutie štúdie v slovenskom jazyku (maximálne na 1 stranu formátu A4).

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. 5 výzvy - Podmienky
oprávnenosti výdavkov, pri zachovaní podmienok oprávnenosti výdavkov uvedených v schéme pomoci de minimis.
Medzi oprávnené výdavky, ktoré sú zahrnuté v rámci paušálnej sumy, patria:
•

personálne výdavky priamo súvisiace s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti v anglickom jazyku, resp.
v slovenskom jazyku so zabezpečením prekladu do anglického jazyka,

•

cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie súvisiace s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti,

•

výdavky na externé služby nevyhnutné pre vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti v anglickom jazyku,
resp. v slovenskom jazyku so zabezpečením prekladu do anglického jazyka,

•

odpisy majetku používaného pri vypracovaní štúdie uskutočniteľnosti,

•

ďalšie výdavky na tovary a služby priamo súvisiace s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti,

•

nepriame výdavky súvisiace s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti (napr. energie, spotrebný tovar).

Oprávnenosť miesta realizácie

Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území, ktorým je územie celej Slovenskej republiky s
výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.
Za miesto realizácie projektu sa považuje sídlo žiadateľa.

Podstatné podmienky poskytnutia príspevku
Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov
Splnenie Kritériá pre výber dopytovo-orientovaných projektov OP VaI pre vybrané oblasti podpory v gescii MH SR,
verzia 3.03, prostredníctvom ktorých je posudzovaná kvalitatívna úroveň predloženého projektu. Súčasťou uvedeného
dokumentu je aj popis predmetu hodnotenia a spôsobu aplikácie jednotlivých hodnotiacich kritérií.
Vybrané kritériá:
Do akej miery prispieva projekt k dosiahnutiu špecifických cieľov OP?
Má / nemá udelenú známku excelentnosti (Seal of Excellence). Známka excelentnosti je udelená projektom
predloženým v rámci programu Horizont 2020, ktoré v náročnom a nezávislom procese hodnotenia síce získali vysoké
hodnotenie, ale z dôvodu rozpočtových obmedzení nemohli byť financované. Všetky projekty, ktoré majú známku
excelentnosti, získajú v danom hodnotiacom kritériu plný počet bodov (t.j. 6 bodov). Ostatné projekty, ktoré boli
predložené do SME Instrument v rámci programu Horizont 2020 a získali 12 a viac bodov a zároveň nemajú udelenú
známku excelentnosti, budú vzhľadom na charakter výzvy vyhodnotené v rámci daného hodnotiaceho kritéria ako
projekty so strednou mierou príspevku projektu k príslušnému špecifickému cieľu OP, t.j. získajú 4 body.
Príspevok projektu k plneniu cieľov RIS3 SK
Inovačný potenciál
Podporované výlučne inovačné projekty, ktorých predmetom sú produkty/procesy nové pre európsky/globálny trh.
Vlastník podniku žiadateľa je osoba zo znevýhodnenej skupiny
Ženy, mladí do 30 rokov, seniori nad 50 rokov, štátni príslušníci z tretích krajín, sociálne znevýhodnení a osoby so
zdravotným postihnutím, Rómovia.
Prínos projektu k rozvoju vedomostnej ekonomiky
Žiadateľ start-up alebo spin-off podnik
Finančná situácia žiadateľa
Prostredníctvom indexu bonity vypočítaného za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré nie je kratšie ako 12
mesiacov, pričom jeho hodnota nesmie byť rovná alebo nižšia ako - 2.
Praktické využitie výsledkov projektu v budúcnosti
Praktické využitie výsledkov projektu bude zabezpečené predložením projektu do Fázy 2 SME Instrument.
Finančná udržateľnosť projektu
Na základe indexu bonity firmy.

Nesmie byť podnikom v ťažkostiach
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. 29 bodov z maximálne možných 47 bodov.
Verejné obstarávanie
Ak v rámci projektu bude žiadateľ realizovať niektoré činnosti súvisiace s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti aj
externe (dodávateľsky), je povinný tieto činnosti realizovať v súlade so zákonom o VO, smernicou č. 2014/24/EÚ2011
z 26. februára 2014 o VO a o zrušení smernice 2004/18/ES a zmluvou o poskytnutí NFP.
Spôsob podania ŽoNFP
Žiadateľ vyplní elektronický formulár ŽoNFP výlučne prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a následne predloží:

1)
a zároveň
2)

formulár ŽoNFP vrátane všetkých príloh ŽoNFP elektronicky prostredníctvom verejnej časti
ITMS2014+
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.

