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DLHODOBÝ STRATEGICKÝ VÝSKUM
Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel

Výška príspevku

Oprávnení žiadatelia

Termín uzávierky

Intenzita pomoci

14.12.2018

Malý P max. 70%
Stredný P max. 60%
Veľký P max. 50%
Org. ŠS max. 100%
Ostatné max. 90-95%

MSP,
veľké podniky
Organizácie ŠS,VS
MVO,NO
Vysoké školy

min.: 3 mil. EUR
max.: 12 mil. EUR

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu –
Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel
OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-07
Investičná priorita:

1.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a
inovácie a vytvárania prepojení a synergií
1.2.1
Zvýšenie
súkromných
investícií
prostredníctvom
spolupráce
výskumných
inštitúcií a podnikateľskej sféry
47 520 000 EUR
36 mesiacov. Max. dĺžka realizácie je do 30.06.2023

Špecifický cieľ investičnej priority :

Alokácia:
Dĺžka realizácie projektu:

Aktivity
Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OP Výskum a
inovácie (ďalej len „OP VaI“) na realizáciu ktorých je zameraná táto výzva a v súlade so Stratégiou
výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (ďalej len „RIS3 SK“):
•

nezávislý výskum a vývoj (platí pre výskumné organizácie, ktoré nevykonávajú hospodársku
činnosť);

•

priemyselný výskum (platí pre výskumné organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť);

•

experimentálny vývoj (platí pre výskumné organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku
činnosť).

Kumulatívne je nutné spĺňať nasledujúce podmienky:
•

súčasťou projektu je realizácia nasledujúcich typov aktivít: nezávislý výskum a vývoj a
zároveň minimálne jeden z typov aktivity priemyselný výskum a/alebo experimentálny
vývoj,
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•

plánovaný výskumný a/alebo vývojový výstup nie je verejne známy, prípadne dostupný;

•

výsledkom realizácie projektu musia byť konkrétne výstupy ako napr. laboratórny
prototyp, technická výkresová dokumentácia, návrh nových postupov a/alebo oceniteľné práva
(výrobno-technické poznatky, know-how, výrobné a technologické postupy, priemyselné práva
na výsledky tvorivej duševnej činnosti, priemyselné práva na označenia, autorské práva,
receptúry).

Projekt musí byť predložený v doméne inteligentnej špecializácie Digitálne Slovensko a
kreatívny priemysel.
Plánované výskumné a/alebo vývojové aktivity projektu musia byť výlučne obsahovo orientované na
túto doménu, žiadna z naplánovaných výskumných a/alebo vývojových aktivít nebude môcť byť
realizovaná obsahovo mimo konkrétnej relevantnej domény.
Z pohľadu súladu projektu so stratégiou RIS3 SK musí byť preukázané jeho obsahové
prepojenie na:
•

minimálne jednu zo stanovených produktových línií domény inteligentnej špecializácie RIS3
SK: Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel,

•

hlavné SK NACE v rámci danej produktovej línie RIS3 SK, alebo funkčnú väzbu a súčasne
užívateľský, alebo odberateľský potenciál v rámci hlavných SK NACE produktovej línie domény
inteligentnej špecializácie RIS3 SK Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel,

Pri definovaní produktových línií je potrebné dodržať limit určenia maximálne 3 znalostných oblastí
pre ŽoNFP. V prípade, že ŽoNFP bude zameraná na 2 znalostné oblasti, je potrebné vo výskumnovývojovom zámere uviesť, ktorá z týchto dvoch znalostných oblastí je nosnou/hlavnou.
Projekty musia byť realizované v súlade s minimálne jednou aktivitou RIS3 SK:
•

Tvorba konzorcií pre riešenie multidisciplinárnych problémov medzi prioritnými oblasťami,

•

Rozvoj existujúcich univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier pri univerzitách a
SAV vo väzbe na priority RIS3 SK,

•

Podpora dlhodobých partnerstiev medzi podnikmi a výskumnými centrami.

Podmienky poskytnutia príspevku
Podmienka oprávnenosti žiadateľa a partnera (právna forma):
➢

štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce
výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy

➢

sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie

➢

sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy,
súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a
vývoj

➢

podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských
činností uskutočňujú aj výskum a vývoj
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Podľa vyššie uvedeného je subjekt oprávnený, ak sú zároveň splnené nasledujúce
podmienky:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Podmienka nebyť „dlžníkom štátu“
Podmienka, že voči subjektu nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie,
nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii
Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia
Podmienka, že nie je podnikom v ťažkostiach
Podmienka ekonomicky aktívneho podniku (hodnota obratu je min. 20% celkového majetku v
prípade žiadateľa alebo v prípade partnera v projekte môže byť subjekt prijímateľ investície,
dosiahnuť hraničnú hodnoty hodnotenia projektu v SMEI, ocenenie inovácií v rámci OECD)
Podmienka limitu maximálnej hodnoty nenávratného finančného príspevku vo vzťahu k
ekonomickým ukazovateľom subjektu
Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu
Podmienka, že subjekt ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani
prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať subjekt v konaní o ŽoNFP neboli
právoplatne odsúdení za ekonomickú trestnú činnosť
Podmienka, že subjekt, ktorým je PO nemá právopatným rozsudkom uložený trest prijímať
dotácie alebo subvecie, trest zákaz prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ
alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní
Podmienka oprávnenosti z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie a
preukázania súladu s NATURA 2000
Podmienka definovania merateľných ukazovateľov projektu
Podmienka vytvorenia partnerstva s minimálne tromi ďalšími subjektami
Podmienka predloženia Výskumnej stratégie projektu dlhodobého strategického výskumu
pre posúdenie zahraničnými expertmi
Podmienka vo vzťahu k dĺžke existencie žiadateľa/partnera (podnikateľský subjekt musí
existovať min. 36 mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP a v predmete podnikania mať zapísané
činnosti v súlade so zameraním oblasti/odvetvia hospodárstva témy projektu najneskôr 12
mesiacov pred predložením ŽoNFP; subjekt neziskového sektora musí mať 36 mesiacov pred
podaním ŽoNFP v predmete činnosti zapísané činnosti v oblasti výskumu a/alebo vývoja, ktoré sú
relevantné v rámci projektu)

Podmienka oprávnenosti miesta realizácie:
Za oprávnené miesto realizácie projektu, sa považuje územie Trnavského, Trenčianskeho,
Nitrianskeho, Banskobystrického, Žilinského, Košického a Prešovského kraja, pričom rozhoduje
miesto realizácie projektu.
V prípade realizácie aktivít mimo oprávnené územie bude možné využiť tzv. flexibilitu, ktorá
umožňuje využiť max. 15% z objemu rozpočtu projektu mimo oprávnené územie s pozitívnym efektom
pre oprávnené územie.
Podmienka oprávnenosti výdavkov:
Oprávnené triedy a skupiny výdavkov:
01 - Dlhodobý nehmotný majetok (013 – Softvér, 014 - Oceniteľné práva, 019 - Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok)
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02 - Dlhodobý hmotný majetok (021 – Stavby, 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných
vecí, 023 - Dopravné prostriedky, 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok)
11 - Zásoby
50 - Spotreba (502 - Spotreba energie, 503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok)
51 - Služby (511 - Opravy a udržiavanie, 512 - Cestovné náhrady, 518 - Ostatné služby)
52 - Osobné výdavky (521 - Mzdové výdavky)
54 - Ostatné výdavky (548 - Výdavky na prevádzkovú činnosť)
55 - Odpisy
56 - Finančné výdavky a poplatky (568 - Ostatné finančné výdavky)
90 - Zjednodušené vykazovanie výdavkov a rezerva (902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky
určené na základe nákladov na zamestnancov)
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