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V priebehu mesiaca november až december je plánovaná na vyhlásenie zaujímavá výzva pre 
výskumno-vývojové projekty. Vyhlasovať ju bude Výskumná agentúra, fungujúca pod Ministerstvom 
školstva SR a nižšie sa pokúsime opísať predpokladané parametre výzvy:  
 
Zaradenie výzvy a základné limity: 

 
 ide o štátnu pomoc, takže projekty v zmysle vyhlásenej výzvy sa nezapočítavajú do limitu 

deminimis, 
 predpokladaná alokácia výzvy je 15 000 000 EUR s možnosťou doplnenia ďalších financií,  
 minimálna výška grantu: zrejme 200 000 EUR, 
 maximálna výška grantu: zrejme 1 000 000 EUR, 
 maximálna dĺžka realizácie projektu: zrejme 24 mesiacov, 
 oprávneným miestom realizácie aktivít projektu je celé územie Slovenska, okrem BA kraja, 
 zameranie projektov musí byť na jednu z nasledovných špecializácií RIS3 SK: 

o Dopravné prostriedky pre 21. storočie 
o Priemysel pre 21. storočie 
o Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel 
o Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie 
o Zdravé potraviny a životné prostredie  

Intenzita grantu:  

 
• Priemyselný výskum: zrejme 65 až 80 % 
• Experimentálny vývoj: zrejme 40 % až 60 %   
• Ochrna práv duševného vlastníctva: zrejme 50%  

 
Podmienky: 

 
 firma žiadateľa bude zrejme musieť existovať aspoň 36 mesiacov, 
 firma žiadateľa musí mať platný zápis v zozname SK CRIS (spôsobilosť na výskum a vývoj), 
 projekt musí byť zameraný na niektoré z odvetví, špecifikovaných v prílohe „RIS3 SK“, ktorú 

problematiku je vhodné prekonzultovať osobne či telefonicky, 
 firma zrejme bude musieť mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so 

zameraním oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorom sa projekt realizuje, a to najneskôr 12 
mesiacov pred predložením žiadosti o grant, 

 žiadateľ bude musieť zrejme spĺňať niekoľko ekonomických kritérií, ktorých plnenie 
overíme z účtovnej závierky firmy za roky 2019 a 2020 a zrejme aj 2021 (podiel majetku 
a oprávnených nákladov projektu aspoň 0,62 a podiel tržieb a celkového majetku aspoň 
0,2), 

 firma nesmie byť dlžníkom, ani mať schválený splátkový kalendár na Sociálnej poisťovni, 
Zdravotných poisťovniach, ani na Daňovom úrade, 

 
Predpokladané oprávnené výdavky (predmet projektu): 

 
• výdavky na obstaranie nástrojov, zariadení, prístrojov, vybavenia, laboratórnych zariadení a 

vybavenia, informačno-komunikačných technológií vrátane technického zhodnotenia a 
vybavenia v rozsahu ich použitia v rámci výskumných aktivít;  
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• obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (vrátane nehmotného majetku – software, 
licencie, a pod.); 

• výdavky spojené s registráciou práv ochrany duševného vlastníctva; 

• zmluvné obstaranie výskumných a vývojových služieb;  
• mzdové výdavky na odborný personál (vedecko-výskumní pracovníci); 

• výdavky na odborné služby/štúdie, expertízy, posudky súvisiace s implementáciou 
nezávislého výskumu a vývoja, dodávané externe13, ktoré nie sú súčasťou samotného 
zmluvného obstarania výskumných a vývojových služieb;  

• prenájom kancelárskeho vybavenia, strojov, prístrojov a laboratórnych zariadení, 
telekomunikačnej a výpočtovej techniky, špeciálnej techniky, komunikačnej infraštruktúry, 
techniky a náradia nevyhnutných pre výkon činnosti odborného personálu; 

• prenájom priestorov v súvislosti s realizáciou aktivity nezávislý výskum a vývoj, max. do výšky 
ceny v mieste obvyklej (potrebné dodržať zásady hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a 
efektívnosti), najmä pri porovnaní s obstarávacou cenou;  

• nákup spotrebného materiálu (napr.: chemikálie, kancelársky papier, tonery a pod.) 
nevyhnutného pre výkon činnosti odborného personálu výlučne v súvislosti s realizáciou 
aktivít nezávislý výskum a vývoj;  

• cestovné náhrady;  

• odpisy existujúceho dlhodobého hmotného a nehmotného majetku počas realizácie aktivity 
nezávislý výskum a vývoj sú oprávnené za predpokladu, že tento majetok nebol získaný.  

 


