Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na
podporu strategických priemyselných výskumno – vývojových centier v doméne
Zdravé potraviny a životné prostredie

Kód výzvy
Špecifický cieľ

OPVaI-VA/DP/2019-1.2.1-11
1.2.1 – Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce
výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

Dátum vyhlásenia

30.5.2019

Dátum uzavretia

30.8.2019

Výška finančných prostriedkov

12 500 000 €

Maximálna dĺžka realizácie

30.6.2023

Časová oprávnenosť výdavkov

1.1.2014 – 30.6.2023

Oprávnené územie

všetky kraje okrem Bratislavského kraja

Minimálna výška príspevku

500 000 €

Maximálna výška príspevku

2 000 000 €

Financovanie:
Kategória pomoci
Priemyselný výskum
Priemyselný výskum (s
efektívnou spoluprácou)
Experimentálny vývoj
Experimentálny vývoj (s
efektívnou spoluprácou)
Pomoc na zriadenie
a modernizáciu výskumných
infraštruktúr

Žiadateľ
Mikro a malý podnik
Stredný podnik
Veľký podnik
Mikro a malý podnik
Stredný podnik
Veľký podnik
Mikro a malý podnik
Stredný podnik
Veľký podnik
Mikro a malý podnik
Stredný podnik
Veľký podnik
Mikro a malý podnik
Stredný podnik
Veľký podnik

Maximálna
intenzita pomoci
70%
60%
50%
80%
75%
65%
45%
35%
25%
60%
50%
40%

Maximálna výška
spolufinancovania
30%
40%
50%
20%
25%
35%
55%
65%
75%
40%
50%
60%

50%

50%

* V prípade realizácie aktivít projektu mimo oprávnené územie bude možné využiť tzv. 15 %
flexibilitu, ktorá umožňuje využiť maximálne 15 % z objemu rozpočtu projektu mimo oprávnené
územie s pozitívnym efektom a prínosom pre oprávnené územie.

Financovanie v prípade partnerov:
Partner
Organizácie štátnej správy
Ostatné subjekty verejnej správy
Mimovládne neziskové organizácie
Súkromné vysoké školy vrátane právnických
osôb vykonávajúcich výskum a vývoj zriadených
súkromnými vysokými školami

Maximálna
intenzita príspevku
100%
95%
95%

Minimálna výška
spolufinancovania
0%
5%
5%

90%

10%

Oprávnenosť žiadateľa:
•

Podnikatelia, ktorí v rámci svojich pracovných činností uskutočňujú výskum a vývoj

Oprávnenosť partnera:
•
•
•
•
•

Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené
ústrednými orgánmi štátnej správy
Verejné výskumné inštitúcie
Verejné vysoké školy, súkromné vysoké školy, štátne vysoké školy a nimi založené
právnické osoby vykonávajúce výskum a vývoj
Občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb uskutočňujúce
výskum a vývoj
Podnikatelia, ktorí v rámci svojich pracovných činností uskutočňujú výskum a vývoj

Hlavné aktivity:
•
•
•

Priemyselný výskum (povinný typ aktivity)
Experimentálny vývoj (povinný typ aktivity)
Zriadenie/modernizácia výskumnej infraštruktúry

Hlavné podmienky výskumu a vývoja:
•
•

Plánovaný výstup nie je verejne známy poprípade dostupný
Výsledkom realizácie výskumných a/alebo vývojových aktivít musia byť konkrétne výstupy
(napr. laboratórny prototyp, technická výkresová dokumentácia, know-how, výrobné
technologické postupy, atď.)

Projekt musí byť predložený v doméne:
Zdravé potraviny a životné prostredie

Projekty v rámci výzvy musia byť realizované v súlade s minimálne jednou aktivitou RIS3 SK:
•
•
•

Budovanie priemyselných výskumných, vývojových a inovačných kapacít v podnikoch
Budovanie priemyselných výskumných, vývojových a inovačných kapacít s účasťou
akademickej a univerzitnej sféry – korporátne výskumné centrá podnikov
Podpora existujúcich priemyselných, výskumných, vývojových a inovačných kapacít
v podnikoch

Počas realizácie projektu musí dôjsť k nárastu:
•
•
•
•

Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Počet podaných patentových prihlášok a /alebo počet podaných prihlášok registrácie práv
duševného vlastníctva
Počet podporených výskumných inštitúcií

V rámci projektu je povinnosť vytvorenie partnerstva minimálne s jednou, maximálne s dvoma
inštitúciami.
Oprávnené výdavky v projekte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mzdové výdavky súvisiace s riadením projektu, odborný personál, zahraničných špičkových
vedcov, odborníkov a špičkové výskumné tímy
výdavky spojené s registráciou práv ochrany duševného vlastníctva
výdavky na odborné služby/štúdie, expertízy, posudky
nákup spotrebného materiálu
výdavky na konferencie, informačné stretnutia, sympóziá
výdavky na spotrebu energie
spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (betón, technologická voda)
výdavky na opravu, ktorá je nevyhnutná pre zabezpečenie potreby a udržanie kvality
prebiehajúcich aktivít
výdavky na opravu a udržanie majetku
cestovné náhrady
miestne a správne poplatky
otvorený prístup (open access)
výdavky na nástroje a vybavenie potrebné k realizácii projektu
obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a hmotného majetku
výdavky na nevyhnutné stavebné úpravy (aj stavebný dozor a projektová dokumentácia)
interiérové vybavenie
knihy, časopisy, pomôcky, odevy, výdavky na skladné
odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Oprávnené výdavky v rámci 15 % - nej flexibility:
personálne náklady - celková cena práce (s výnimkou prémií a odmien) odborného personálu
(výskumní/vývojoví pracovníci, vedúci výskumno-vývojovej skupiny, technickí pracovníci
zamestnaní u príjemcu v rozsahu, v ktorom sa priamo podieľajú na projekte), ako aj ostatné
personálne náklady priamo súvisiace a nevyhnutné pre realizáciu aktivít projektu ako napr. cestovné
náhrady a pod.
nákup spotrebného materiálu - nevyhnutného pre výkon činnosti odborného personálu výlučne v
súvislosti s realizáciou aktivít výskum a/alebo vývoj;
prevádzkové náklady - potrebné pre zrealizovanie výskumnej úlohy (napr. spotreba energií).
Kontakt pre bližšie informácie:
Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

0907 109 118

mikolaj@granty.sk

