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Dňa 17.12.2021 bola vyhlásená zaujímavá výzva pre výskumno-vývojové projekty. Vyhlásila ju Výskumná 
agentúra, fungujúca pod Ministerstvom školstva SR a nižšie sa pokúsime opísať najvýznamnejšie parametre 
výzvy:  
 
Zaradenie výzvy a základné limity: 

 
 ide o štátnu pomoc, takže projekty v zmysle vyhlásenej výzvy sa nezapočítavajú do limitu deminimis, 
 alokácia výzvy je 25 000 000 EUR s možnosťou doplnenia ďalších financií,  
 uzávierka prvého kola výzvy je 5. februára 2022, potom každé 4 týždne, ak ostatnú voľné zdroje, 

 minimálna výška grantu: 500 000 EUR, 
 maximálna výška grantu: 1 500 000 EUR, 
 minimálna dĺžka realizácie projektu: 12 mesiacov, 
 projektové aktivity však musia byť ukončené do 30.09.2023, 

 oprávneným miestom realizácie aktivít projektu je celé územie Slovenska, okrem BA kraja, ktorý je na 
výnimku oprávnený na 15 % výdavkov projektu, 

 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:  

• Žiadateľ/partner: Vysoká škola ako výskumná organizácia (alebo verejná výskumná organizácia):  
 90% - súkromná vysoká škola,  
 95 % - verejná vysoká škola a verejná výskumná organizácia 
 100 % - štátna vysoká škola alebo SAV. 

• Partner – súkromná firma uskutočňujúca aj výskum a vývoj: 
 Priemyselný výskum: až 80 % pri efektívnej spolupráci  
 Experimentálny vývoj: až 60 %   pri efektívnej spolupráci  

 
Efektívna spolupráca nastane ak je splnená aspoň jedna z nasledovných podmienok : 
 

• aspoň jeden partner – podnik je mikro, malý alebo stredný podnik a zároveň žiadny z podnikov 
neznáša viac ako 70% oprávnených výdavkov projektu,  

 
• v prípade spolupráce medzi podnikom a jednou alebo viacerými nepodnikateľskými výskumnými 

organizáciami, pričom tieto nepodnikateľské výskumné organizácie znášajú spolu aspoň 10 % 
oprávnených výdavkov projektu a zároveň majú právo uverejňovať výsledky vlastného výskumu 
dosiahnuté v rámci projektu. 

 
Vo výzve je povinné mať partnera zo súkromnej podnikateľskej sféry a ten musí niesť aspoň 30 % grantu.  

 
Pozor: zmluvný výskum a/alebo vývoj a poskytovanie výskumných služieb sa nepovažujú za formu efektívnej 
spolupráce. 
 
Vybrané podmienky výzvy: 

 
 firma - partner musí existovať aspoň 36 mesiacov, 
 firma – partner musí mať platný zápis v zozname SK CRIS (spôsobilosť na výskum a vývoj), 
 firma – partner nesmie byť v ťažkostiach, 
 firma – partner nesmie byť v konkurze, mať nedoplatky na daniach, odvodoch, nesmie byť odsúdená 

za vybrané trestné činy (ani štatutárny zástupca), 
 firma nesmela porušiť za posledných päť rokov zákon o nelegálnom zamestnávaní, 
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 firma nesmie byť dlžníkom, ani mať schválený splátkový kalendár na Sociálnej poisťovni, Zdravotných 
poisťovniach, ani na Daňovom úrade, 

 zvýhodnené budú projekty, do ktorých sa zapojí slovenský vedec pracujúci v zahraničí, alebo ak sa 

realizáciou projektu navráti slovenský vedec zo zahraničia,  

 Realizáciou výskumno-vývojových aktivít môže byť dosiahnutý maximálny možný stupeň 

pripravenosti technológie pre trh na úrovni TRL 5 (max. po laboratórny prototyp),  

 v rámci projektu je potrebné publikovanie čo najvyššieho počtu publikácii, konkrétne 2 až 5 

publikácii v závislosti od výšky oprávnených výdavkov projektu.  

 
 
Formálna správnosť jedinečného riešiteľského tímu: 
 
Navrhované výskumno-vývojové aktivity musia byť realizované jedinečným riešiteľským tímom v rámci 
vzniknutého konzorcia. Jedinečný riešiteľský tím, musí pozostávať z minimálne 3 garantov projektu a zároveň z 
minimálne 3 ďalších vedecko-výskumných pracovníkov. Garanti projektu, musia spĺňať nasledovné požiadavky:  

 
a) V čase posudzovania ŽoNFP musia spĺňať odborné kritériá, pre im priradenú skupinu odboru vedy 

a  techniky, uvedené na konci info listu, zohľadňujúc nasledovné parametre:  
 počet publikácií od roku 1990 vrátane, evidovaných v databázach Scopus a Web of 

Science pre im priradenú skupinu odboru vedy a techniky a ii.  
 H index podľa databáz Scopus a Web of Science pre im priradenú skupinu odboru vedy a 

techniky,  
b) Výskumník môže byť garantom len v jednej ŽoNFP v rámci celej výzvy.  

 
Každý garant v rámci jedinečného riešiteľského tímu musí preukázať angažovanosť na projekte minimálne na 
úrovni 700 projektových osobohodín počas celej dĺžky realizácie projektu.  
 
 
Spôsobilosť a skúsenosti jedinečného riešiteľského tímu: 

 
Žiadateľ je povinný preukázať skúsenosti jedinečného riešiteľského tímu v oblasti témy predkladaného projektu 
prostredníctvom vedeckých výstupov. V rámci ŽoNFP je potrebné uviesť minimálne 10 a maximálne 20 
vedeckých výstupov (odborné články, patenty, úžitkové vzory, šľachtiteľské osvedčenia), ktoré predstavujú 
najvýznamnejšie predošlé výsledky členov jedinečného riešiteľského tímu relevantné pre výskumnú tému 
predkladaného projektu a spĺňajú nasledovné kritériá:  
 

a. Udelený patent, zverejnená patentová prihláška alebo zapísaný úžitkový vzor, bol registrovaný na 
Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky alebo obdobnom úrade v zahraničí v roku 
2016 alebo neskôr a jeho spoluautorom je niektorý z výskumníkov uvedených v ŽoNFP. V prípade 
šľachtiteľských osvedčení, ich zverejnenie vo vestníkoch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR neprebehlo skôr ako v roku 2016.  

b. Článok bol publikovaný v recenzovanom časopise alebo zborníku, ktorý je evidovaný v rámci databáz 
systému Scopus a Web of Science.  

c.    Články uvedené v ŽoNFP boli publikované v roku 2016 alebo neskôr a minimálne 30 % z nich bolo 
publikovaných v roku 2019 alebo neskôr.  

d. Výskumníci menovite uvedení v ŽoNFP musia byť v úhrne spoluautormi článku v rozsahu minimálne 
50 %. V prípade významných článkov, ktoré vznikli ako výsledok širokej medzinárodnej vedeckej 
spolupráce, musí byť súhrnné spoluautorstvo minimálne 10 %. 

 
 
Výsledkom realizácie projektu musia byť konkrétne výstupy ako napr. laboratórny prototyp, technická 
výkresová dokumentácia, návrh nových postupov, 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), publikácie. Projekt je oprávnený v prípade, že plánovaný výskumný 
a/alebo vývojový výstup projektu nie je verejne známy, prípadne dostupný a žiadateľovi/partnerovi nie sú (po 
vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti v rámci prípravy projektu) známe skutočnosti, ktoré by 
nasvedčovali tomu, že projekt túto podmienku neplní. 
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Oprávnené výdavky projektu: 

 
• Mzdové výdavky výskumníkov, vývojárov, technických pracovníkov, zahraničných špičkových vedcov 

a navrátivších špičkových slovenských vedcov. Uvedené osoby môžu pracovať na trvalý pracovný pomer 
i na dohodu.  

• Paušálne výdavky vo výške 40 % zo mzdových výdavkov. Poskytovateľ nebude tieto výdavky overovať 
avšak treba na jednotlivé výdavky robiť verejné obstarávanie. Z paušálu nemôžu byť financované: stavby 
alebo ich úpravy, dlhodobý (hmotný, nehmotný, finančný) majetok, ani výdavky mimo doby realizácie 
projektu. V prípade nevyužitia prostriedkov paušálnej sadzby treba zdroje vrátiť.  

 
Limity pre odborný personál: 

 
 
Kritéria na garanta projektu: 
 

 
 
Link na výzvu: 00_vyzva_vvk2_po9.pdf (opvai.sk) 


