Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj a riadiaci orgán pre
operačný program Výskum a inovácie
a
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom
pre operačný program Výskum a vývoj a sprostredkovateľský orgán pod riadiacim
orgánom pre operačný program Výskum a inovácie
informujú

o zámere vyhlásiť výzvy na mobilizáciu excelentných výskumných tímov v oblastiach
špecializácie RIS3 SK1.
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RIS3 SK - Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej
republiky, dokument schválený vládou SR uznesením č. 665/2013, zo dňa 13. novembra 2013.

1. ZÁKLADNÁ INFORMÁCIA
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej
len „ASFEU“) plánuje vyhlásiť:
1.) výzvu na predkladanie projektov s cieľom mobilizácie excelentných výskumných
tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK v Bratislavskom samosprávnom kraji
(oprávnené miesto realizácie Bratislavský samosprávny kraj).
2.) výzvu na predkladanie projektov s cieľom mobilizácie excelentných výskumných
tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK (oprávnené miesto realizácie Nitriansky
samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj,
Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Prešovský
samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj).
Vyhlásenie výziev, ich konkrétny obsah a presné znenie, je podmienené úspešným
ukončením technických konzultácií s Európskou komisiou. Z uvedeného dôvodu sú
údaje uvedené v tejto informácii indikatívne a majú za cieľ iba informovať
potenciálnych žiadateľov o pripravovaných výzvach a ich zamýšľanom obsahu tak,
aby bolo možné začať prípravné práce na podkladoch potrebných pre zúčastnenie sa
na výzvach, keď budú vyhlásené.
Zámerom je podporiť modernizáciu, obnovu a konsolidáciu výskumno-vývojovej
infraštruktúry výskumných inštitúcií (pozri nižšie oprávnených žiadateľov a ich oprávnených
partnerov), ako aj realizáciu kvalitných výskumných aktivít v horizonte do roku 2020, pričom
dôraz bude kladený na nasledovné obsahové aktivity:
Aktivita týkajúca sa obstarania výskumno-vývojovej infraštruktúry realizovaná v roku
2015:


predmetom bude obstaranie, dodávka, inštalácia a v prípade potreby pilotná
prevádzka výskumnej infraštruktúry (technické, prístrojové, laboratórne vybavenie,
hardvér, softvér) – príklady oprávnených výdavkov sú nasledovné:
o modernizácia a investície do technického, prístrojového a laboratórneho
vybavenia
o nevyhnutné náklady spojené s investíciami do výskumného, vývojového a
laboratórneho vybavenia (napr. príslušenstvo k vybaveniu a jeho prevádzke)



všetky obstarané časti infraštruktúry musia slúžiť na realizáciu výskumnej aktivity
realizovanej následne v rokoch 2016 - 2023 (pozri nižšie),
financovaná bude len taká infraštruktúra, ktorá bude slúžiť na výskum a vývoj
výhradne v oblastiach špecializácie RIS3 SK, pričom dôraz bude kladený na to,
aby bola jasne identifikovaná väzba medzi oblasťami špecializácie z pohľadu
dostupných vedeckých a výskumných kapacít a oblasťami hospodárskej
špecializácie; základné oblasti špecializácie z pohľadu dostupných vedeckých
a výskumných kapacít sú nasledovné2:
o materiálový výskum a nanotechnológie
o informačno-komunikačné technológie
o biotechnológie a biomedicína
o pôdohospodárstvo a životné prostredie, vrátane moderných chemických
technológií šetrných k životnému prostrediu
o udržateľná energetika a energie




2

podpis zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluvy

Pre kompletné znenie oblastí špecializácie RIS3 SK pozri prílohu k tomuto oznámeniu.








o poskytnutí NFP“) s úspešnými uchádzačmi sa očakáva v letných mesiacoch roku
2015,
podpis Zmluvy o poskytnutí NFP bude podmienený vypracovaným plánom na
modernizáciu a konsolidáciu výskumnej a vzdelávacej infraštruktúry žiadateľa3 na
obdobie rokov 2015 – 2023, ako aj výskumnou stratégiou popisujúcou výskumné
aktivity, ktoré inštitúcie plánujú realizovať za pomoci obstaranej výskumnej
infraštruktúry (tento dokument bude tvoriť samostatnú prílohu žiadosti o nenávratný
finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) v slovenskom a anglickom jazyku
a Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky/ASFEU
zabezpečí jeho posúdenie zo strany zahraničných expertov),
podpis Zmluvy o poskytnutí NFP bude podmienený úspešne ukončeným
verejným obstarávaním, ktoré bude zo strany ASFEU skontrolované v rámci ex
post kontroly,
financovanie tejto aktivity bude realizované z Operačného programu Výskum
a vývoj,
realizácia infraštruktúrnej aktivity musí byť ukončená do 31.12.2015 (t.j.
obstarané prístroje musia byť do tohto termínu dodané a schopné prevádzky).

UPOZORNENIE

Z dôvodu krátkosti zostávajúceho času určeného pre implementáciu projektov v
programovom období 2007 - 2013 budú žiadatelia o nenávratný finančný príspevok
(ďalej len „NFP") povinní vykonať a ukončiť VO najneskôr ku dňu uzávierky prijímania
žiadostí o NFP. Ukončenie VO a predloženie kompletnej dokumentácie z vykonaného
VO ako prílohy žiadosti o NFP bude podmienkou pre zaradenie žiadosti o NFP do
konania o žiadosti. Žiadateľ predloží kompletnú dokumentáciu k verejnému
obstarávaniu. Žiadateľ je oprávnený podpísať zmluvu s úspešným uchádzačom z VO
až po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP a po akceptácií verejného obstarávania zo
strany ASFEU. Žiadateľ predloží 1x originál, 1x kópia dokumentácie zrealizovaného
VO a 1 x elektronicky na mediálnom nosiči. Vzhľadom na to, že na poskytnutie NFP nie je
právny nárok, riadiaci orgán (ďalej len „RO“)/ASFEU odporúča žiadateľom, aby v súťažných
podkladoch pre VO uviedli nasledovný text: „Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
zrušiť verejné obstarávanie v prípade neakceptovania procesu verejného obstarávania
zo strany ASFEU.

Výskumno-vývojové aktivity realizované v priebehu rokov 2016 - 2023:
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dôraz v rámci realizácie následných aktivít bude kladený na kvalitný výskum a vývoj,
medzinárodnú výskumnú spoluprácu a priame angažovanie špičkových vedcov zo
zahraničia ako lídrov/mentorov výskumných činností,
od každého úspešného žiadateľa a jeho partnerov sa očakáva, že v rámci rokov
2016 - 2023 budú aktívni aj v rámci predkladania projektov v rámci výziev Horizontu
2020,
výskumné aktivity a prípadná ďalšia modernizácia výskumnej infraštruktúry budú
v rokoch 2016 - 2023 realizované v súlade s plánom modernizácie infraštruktúry
a výskumnou stratégiou definovanou v rámci prípravy žiadosti o NFP financovanou
v prípade jej schválenia z OP Výskum a vývoj (pozri vyššie popis aktivity týkajúcej sa
obstarania výskumno-vývojovej infraštruktúry),
základné členenie oprávnených nákladov na výskum a vývoj (nejedná sa
o kompletný podrobný zoznam všetkých oprávnených nákladov, ale len o indikovanie

Tieto dokumenty bude musieť predložiť len žiadateľ. Partneri projektu takúto povinnosť mať nebudú.



základných skupín nákladov) je nasledovné:
o personálne náklady pre výskumníkov
o náklady na stavebné práce/stavebné úpravy
o náklady na ďalšiu nevyhnutnú modernizáciu výskumnej infraštruktúry (ak také
niečo bude opodstatnené a potrebné pre konkrétneho žiadateľa)
o náklady na externe dodávané služby/expertízy/zmluvný výskum
prípadné financovanie výskumno-vývojovej aktivity
bude realizované
z Operačného programu Výskum a inovácie a doba by sa mala pohybovať
v rozmedzí rokov 2016 – 2023, pričom žiadateľ má možnosť sa sám rozhodnúť
o konkrétnej dĺžke trvania výskumno-vývojových aktivít

2. OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA
V rámci predmetných plánovaných výziev by sa jednalo o nasledovné skupiny oprávnených
žiadateľov:
Výskumné organizácie definované v článku 30 nariadenia Komisie (ES) č.800/2008, a to
konkrétne:
 verejné vysoké školy mimo schém štátnej pomoci, ktoré nie sú prijímateľom alebo
partnerom v súčasnosti implementovaných projektoch univerzitných vedeckých parkov
a výskumných centier (kódy výziev: OPVaV-2012/4.2/08-RO; OPVaV-2012/2.2/08-RO;
OPVaV-2013/4.2/09-RO; OPVaV-2013/2.2/09-RO),
 štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci, ktoré nie sú prijímateľom alebo
partnerom v súčasnosti implementovaných projektoch univerzitných vedeckých parkov
a výskumných centier (kódy výziev: OPVaV-2012/4.2/08-RO; OPVaV-2012/2.2/08-RO;
OPVaV-2013/4.2/09-RO; OPVaV-2013/2.2/09-RO),
 súkromné vysoké školy mimo schém štátnej pomoci, ktoré nie sú prijímateľom alebo
partnerom v súčasnosti implementovaných projektoch univerzitných vedeckých parkov
a výskumných centier (kódy výziev: OPVaV-2012/4.2/08-RO; OPVaV-2012/2.2/08-RO;
OPVaV-2013/4.2/09-RO; OPVaV-2013/2.2/09-RO),
 Slovenská akadémia vied a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci, ktoré nie sú
prijímateľom alebo partnerom v súčasnosti implementovaných projektoch univerzitných
vedeckých parkov a výskumných centier (kódy výziev: OPVaV-2012/4.2/08-RO; OPVaV2012/2.2/08-RO; OPVaV-2013/4.2/09-RO; OPVaV-2013/2.2/09-RO),
 organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi
štátnej správy mimo schém štátnej pomoci (štátne rozpočtové a štátne príspevkové
organizácie), ktoré nie sú prijímateľom alebo partnerom v súčasnosti implementovaných
projektoch univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (kódy výziev: OPVaV2012/4.2/08-RO;
OPVaV-2012/2.2/08-RO;
OPVaV-2013/4.2/09-RO;
OPVaV2013/2.2/09-RO),
 mimovládne organizácie4 výskumu a vývoja mimo schém štátnej pomoci zriadené
najneskôr k 1. 1. 2014, ktoré majú najneskôr k 1. 1. 2014 uvedený v predmete činnosti
predmet: výskum alebo výskum a vývoj.
V prípade, že je žiadateľom mimovládna organizácia výskumu a vývoja, táto ku dňu podpisu
zmluvy o NFP musí byť držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v
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Organizácie zriadené na základe jedného z uvedených zákonov: Zákon č. 8/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení
neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov, Zákon č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č.207/1996 Z.z., Zákon č. 62/1993 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
83/1990 Zb. o združovaní občanov

zmysle § 26a 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 organizácii ústrednej štátnej
správy v znení neskorších predpisov.
Upozornenie: Žiadateľ bude môcť v rámci pripravovanej výzvy podať maximálne
jednu žiadosť o NFP.
Oprávnení partneri žiadateľa
Partnerstvo môže byť (t.j. bude možné využívať inštitút partnerstva, avšak nebude to
povinné) vytvorené v rámci spolupráce s nasledovnými organizáciami:
Výskumné organizácie definované v článku 30 nariadenia Komisie (ES) č.800/2008 a to
konkrétne:
 verejné vysoké školy mimo schém štátnej pomoci,
 štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci,
 súkromné vysoké školy mimo schém štátnej pomoci,
 Slovenská akadémia vied a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci,
 organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi
štátnej správy mimo schém štátnej pomoci (štátne rozpočtové a štátne príspevkové
organizácie),
 mimovládne organizácie5 výskumu a vývoja mimo schém štátnej pomoci zriadené
najneskôr k 1. 1. 2014, ktoré majú najneskôr k 1. 1. 2014 uvedený v predmete činnosti
predmet: výskum alebo výskum a vývoj.
V prípade, že ak je partnerom mimovládna organizácia výskumu a vývoja, táto ku dňu
podpisu zmluvy o NFP musí byť držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a
vývoj v zmysle § 26a 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 organizácii
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
3. FORMA POMOCI A FINANČNÉ VYMEDZENIE
Finančná pomoc bude žiadateľovi poskytnutá formou nenávratného finančného príspevku.
Predpokladané limity pomoci pre aktivitu týkajúcu sa obstarania výskumno-vývojovej
infraštruktúry realizovanú v roku 2015 a financovanú z OP Výskum a vývoj6:
Minimálna výška NFP:
1 000 000 EUR
Maximálna výška NFP:
10 000 000 EUR
Intenzita pomoci pre žiadateľa a partnerov, podľa typu organizácie, je stanovená nasledovne:
Štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
Organizácie verejného sektora
Organizácie súkromného sektora (mimovládne)
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100% oprávnených výdavkov
95% oprávnených výdavkov
95% oprávnených výdavkov

Organizácie zriadené na základe jedného z uvedených zákonov: Zákon č. 8/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení
neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov, Zákon č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č.207/1996 Z.z., Zákon č. 62/1993 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
83/1990 Zb. o združovaní občanov
6
Limity pomoci pre výskumno-vývojové aktivity realizované v rokoch 2016 – 2023 a financovateľné z OP
Výskum a inovácie budú určené v rámci príslušnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP.

Organizácie verejného sektora a organizácie súkromného sektora (mimovládne organizácie
výskumu a vývoja) sa musia podieľať na oprávnených výdavkoch projektu vlastnými zdrojmi
vo výške minimálne 5%.

4. KONTAKTY PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE
ASFEU odporúča žiadateľom o NFP, aby sa pred realizáciou VO oboznámili s príslušnými
časťami Príručky pre prijímateľa z OP VaV, ako aj s relevantnými usmerneniami, ktoré sú
zverejnené na stránke www.asfeu.sk v sekcii „Operačný program Výskum a vývoj”.
ASFEÚ súčasne ponúka žiadateľom o NFP možnosť e-mailových konzultácií na adrese:
opvav@asfeu.sk.

