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Výzva KaHR-13SP-1001
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Podpora
Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)
Štátny rozpočet SR
Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre
OP KaHR
Vykonávateľ pomoci
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

Výzva KaHR-13SP-1001
Kto môže požiadať o pomoc?
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Mikro,malé a stredné podniky( v zmysle Nariadenia Komisie ES
800/2008) oprávnené na podnikanie podľa Obchodného
zákonníka
(Malý podnik -zamestnáva menej ako 50 osôb, stredný podnik
zamestnáva menej ako 250 osôb)
Veľkí podnikatelia, ktorí nespadajú pod definíciu MSP
oprávnení na podnikanie podľa Obchodného zákonníka
Oprávnené regióny: Západné Slovensko(Trnavský kraj,
Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj), Stredné
Slovensko(Banskobystrický kraj, Žilinský kraj), Východné
Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj) – rozhodujúce je sídlo
žiadateľa
Pomoc sa nevzťahuje na Bratislavský kraj

Výzva KaHR-13SP-1001
Oprávnení prijímatelia
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Podnikateľské subjekty, ktoré budú mať v ŽoNFP
definovaného riešiteľa výskumnej alebo vývojovej
úlohy
Podnikateľské subjekty, ktoré majú vo svojej činnosti
aj priemyselný výskum a experimentálny vývoj, ale
podiel z tržieb z priemyselného výskumu a
experimentálneho vývoja je nižší ako 50 % z tržieb z
predaja vlastných výrobkov a služieb vypočítaných z
účtovnej závierky ku koncu roka predchádzajúcemu
podaniu žiadosti o NFP

Výzva KaHR-13SP-1001
Termín uzávierky
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Termín vyhlásenia: 26 apríla 2010
Proces schvaľovania ŽoNFP bude prebiehať v dvoch
kolách :
V súčasnosti je aktuálne :
2.hodnotiace kolo pre žiadosti o NFP predložené od
12.októbra 2010 do termínu ukončenia výzvy , t.j. 30
júna 2011
Výška finančných prostriedkov alokovaných na
výzvu je 51 226 064 EUR

Výzva kaHR-13SP-1001
Účel pomoci
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Podpora priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja
smerovaného do inovácií s cieľom rozšírenia výskumnoinovačnej základne a využitia výsledkov výskumu, vývoja a
inovácií v Spoločenstve
Zvýšenie konkurencieschopnosti výrobkov prostredníctvom
priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií,
výsledkom ktorých budú priamo realizované vo výrobe,
obchode a službách
Rozvíjanie pevnejších väzieb medzi realizátormi priemyselného
výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií s užívateľmi, s
osobitým zameraním na podporu pozitívnych vplyvov výskumu
a vývoja na životné prostredie

Výzva KaHR-13SP-1001
Forma, výška a intenzita pomoci
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Pomoc je poskytovaná na základe schválenej
žiadosti o NFP formou refundácie
Minimálna výška pomoci pre projekt je 30 000 EUR
Maximálna výška pomoci pre projekt predložený v
rámci tejto výzvy nepresiahne 2 000 000 EUR,
pričom celkové oprávnené výdavky na projekt
nepresiahnu 25 000 000 EUR
Maximálna intenzita pomoci závisí od zamerania
projektu a veľkosti žiadateľa

Výzva kaHR-13SP-1001
Intenzita pomoci
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Maximálna intenzita pomoci závisí od zamerania
projektu a veľkosti žiadateľa
Maximálna intenzita pomoci pre oprávnené
projekty poskytnutá prijímateľovi v regiónoch
patriacich pod Cieľ Konvergencia nesmie
prekročiť stropy v nasledujúce tabuľke, pričom
prijímatelia môžu získať pomoc vo výške
percenta oprávnených nákladov

Výzva KaHR-13SP-1001
Intenzita pomoci
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Veľký podnik

Stredný podnik

Malý podnik

Priemyselný výskum

50%

60%

70%

Experimentálny vývoj

25%

35%

45%

Štúdie technickej
uskutočniteľnosti pre
priemyselný výskum

50%

60%

70%

Štúdie technickej
uskutočniteľnosti pre
experimentálny vývoj

25%

35%

45%

Výzva kaHR-13SP-1001
Oprávnené projekty
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Podporovaná časť výskumného a
vývojového projektu musí v plnej miere patriť
do jednej alebo viacerých z dvoch
nasledujúcich kategórií výskumu :
Priemyselný výskum
Experimentálny vývoj

Výzva KaHR-13SP-1001
Oprávnené projekty
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Štúdia technickej uskutočniteľnosti –
prípravné štúdie technickej uskutočniteľnosti
pre činnosti priemyselného výskumu a
experimentálneho vývoja. Realizácia štúdie
technickej uskutočniteľnosti bez následnej
realizácie priemyselného výskumu alebo
experimentálneho vývoja je neoprávnená.

Výzva KaHR-13SP-1001
Oprávnené projekty
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Oprávnené projekty musia byť zamerané na nasledujúce oblasti:



výrobné procesy a systémy orientované na technologické
obrábanie, spájanie a tvorbu konštrukčných celkov, procesné a
chemické inžinierstvo, nové výrobné prvky pre chemické špeciality
a jemné chemikálie s priaznivým účinkom na životné prostredie



nové materiály a výrobky pre použitie v strojárenskom,
elektrotechnickom chemickom, drevárskom, celulózopapierenskom, stavebnom, ťažobnom, potravinárskom priemysle a
ďalších spracovateľských odvetviach

Výzva KaHR-13SP-1001
Oprávnené projekty
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efektívne priemyselné zhodnotenie druhotných surovín
moderné technológie napr. inteligentné systémy riadenia,
automatizácie a robotizácie výrobných technológií,
nanotechnológie , biotechnológie
technológie na efektívne priemyselné zhodnotenie prírodných
zdrojov s cieľom ochrany životného prostredia
technológie na energetické a neenergetické využitie uhlia
a uhlíkatych surovín
technológie na racionálne využitie a prenos energie
technológie na využívanie obnoviteľných energetických zdrojov
technológie, výrobné procesy a systémy s náhradou látok
podľa osobitného predpisu a to Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Výzva kaHR-13SP-1001
Oprávnené výdavky
Oprávnenými výdavkami v súvislosti s realizáciou oprávneného
projektu sú:
• výdavky
na obstaranie zmluvného výskumu, technických
poznatkov a patentov zakúpených alebo licencovaných z
vonkajších zdrojov za trhové ceny (na základe výsledku OVS resp.
VO)
• výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného
majetku
• výdavky na priamo spotrebovaný materiál výlučne v
súvislosti
s realizáciou projektu
• mzdové výdavky na riešiteľov projektu v rozsahu, v ktorom sa
priamo podieľajú výlučne na výskumnom projekte
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Výzva KaHR-13SP-1001
Oprávnené výdavky
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Výdavky na obstaranie štúdie technickej
uskutočniteľnosti len ak sú súčasťou
oprávneného projektu zameraného na
priemyselný výskum a experimentálny vývoj

Výzva KaHR-13SP-1001
Oprávnené výdavky
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Oprávnené výdavky musia byť vvnaložené v
súlade s výsledkami OVS/VO – povinnosť
realizovať výkon OVS, resp. VO je priamo
závislá od výšky intenzity pomoci – pre
projekty s intenzitou pomoci do 50 % platí
povinnosť vykonať OVS, nad 50 % povinnosť
vykonať VO

Výzva kaHR-13SP-1001
Dĺžka realizácie projektu
Maximálna dĺžka realizácie projektu je 36 mesiacov
(projekt je možné realizovať odo dňa predloženia
ŽoNFP).
Realizácia projektu začína dňom uvedeným v Hlásení
o začatí realizácie projektu
Projekt je ukončený v momente zrealizovania úhrady
všetkých výdavkov dodávateľovi a ich premietnutia do
účtovníctva
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Výzva kaHR-13SP-1001
Preukázanie finančných prostriedkov
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Žiadateľ preukazuje potrebnú výšku finančných
prostriedkov :
Potvrdením komerčnej banky, nie starším ako 10
pracovných dní ku dňu predloženia ŽoNFP
Záväzným prísľubom úveru od komerčnej banky, z
ktorého bude zrejmé, že úver bude slúžiť na financovanie
projektu zadefinovaného v ŽoNFP
Úverovou zmluvou s komerčnou bankou, z ktorej bude
zrejmé, že úver bude slúžiť na financovanie projektu
zadefinovaného v ŽoNFP

Výzva kaHR-13SP-1001
Merateľné ukazovatele
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Merateľné ukazovatele sú nástroje na meranie
dosiahnutia cieľa, mobilizácie zdrojov, dosiahnutých
výsledkov, meranie kvality alebo kontextovej
premennej
Ukazovatele výsledku sú hmatateľným produktom
projektu
Ukazovatele dopadu vyjadrujú dlhodobý efekt
projektu a sú merateľné v horizonte 5 bežných rokov
po ukončení realizácie projektu

Výzva kaHR-13SP-1001
Merateľné ukazovatele
Žiadateľ z ukazovateľov v elektronickom formulári ŽoNFP
môže zvoliť iba z ponuky v Príručke uvedených ukazovateľov
dopadu (ukazovatele „Nárast tržieb“ a „Nárast pridanej
hodnoty“ sú povinné ukazovatele dopadu. V prípade zvolenia
ukazovateľa výsledku „Počet patentových prihlášok“ je povinný
aj ukazovateľ dopadu „Počet udelených patentov spolu“).
Pri ukazovateľoch výsledku sú povinné tie (minimálne jeden
ukazovateľ), ktoré dokumentujú aktivity projektu v časti „Ciele
projektu“.
V prípade ak žiadateľ zvolí ukazovateľ „Počet novovytvorených
pracovných miest“ je povinný zvoliť aj ukazovatele „Počet
novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi“ a
„Počet novovytvorených pracovných miest obsadených
ženami“.
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Výzva KaHR-13SP-1001
Ukazovatele horizontálnych priorít
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Ak má projekt vplyv na niektorú z
horizontálnych priorít, musí byť tento vplyv
vyjadrený minimálne jedným relevantným
ukazovateľom výsledku.
Žiadateľ môže zvoliť iba z ponuky
ukazovateľov horizontálnych priorít
uvedených v Príručke pre žiadateľa.

Výzva kaHR-13SP-1001
Mechanizmus poskytnutia pomoci

Výzva

Podpis
zmluvy

Implementácia
projektu
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Predloženie žiadosti
na RP SIEA

Hodnotiaca komisia

Do 36 mesiacov
ukončenie projektu

Registrácia a
formálna kontrola
Odborné
posudzovanie

Výzva kaHR-13SP-1001
Predkladanie ŽoNFP
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ŽoNFP vypracovať výlučne vyplnením
elektronického formulára podľa Príručky pre
žiadateľa prostredníctvom verejnej časti ITMS
Odoslať ŽoNFP do systému ITMS do dátumu
uzávierky výzvy
Po elektronickom odoslaní vytlačiť cez aplikáciu
Podpísať štatutárnym orgánom žiadateľa

Výzva kaHR-13SP-1001
Predkladanie ŽoNFP
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Doručiť jeden originál a dve kópie ŽoNFP
vrátane povinných príloh na regionálne
pracoviská v Trenčíne, Banskej Bystrici a
Košiciach
V prípade osobného doručenia predložiť
najneskôr do 30.júna 2011 do 16,00 hod.
V prípade zaslania poštou alebo kuriérom
odovzdať na prepravu najneskôr 30.júna
2011

Výzva kaHR-13SP-1001
Pracoviská SIEA
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Slovenská inovačná a energetická agentúra
Sekcia štrukturálnych fondov EÚ
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 27
tel.: 02/58 248 401, fax.:02/53 421 019
fondy@siea.sk



Regionálna pobočka Trenčín
Hurbanova 59, 911 00 Trenčín
tel.: 032/74 35 216 (kl. 116), fax: 032/74 36 057



Regionálna pobočka Banská Bystrica
Rudlovská cesta 53, 974 28 Banská Bystrica
tel.: 048/47 01 802-804, fax: 048/47 14 651



Regionálna pobočka Košice
Krivá 18, 040 01 Košice
tel.: 055/ 67 82 532 (3), fax: 055/67 86 411

Výzva KaHR-13SP-1001
Kontakt pre nezodpovedané otázky

fondy@siea.sk

26

Výzva KaHR-13SP-1001

Ďakujeme za pozornosť
SIEA
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