Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vydáva

USMERNENIE č. 1
k Výzve na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok
Kód výzvy KaHR – 13SP - 1201

Prioritná os 1
Opatrenie 1.3

- Inovácie a rast konkurencieschopnosti
- Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Schéma štátnej pomoci
na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu
a experimentálneho vývoja v znení Dodatku č. 3
23. november 2012
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CIEĽ USMERNENIA
Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(ďalej len „usmernenie“) je
1) upraviť termín ukončenia výzvy;
2) upraviť výšku finančných prostriedkov alokovaných na výzvu;
3) spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 13SP – 1201
(ďalej len „výzva“);

ZMENY DOKUMENTOV V RÁMCI VÝZVY
Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:
•
•
•
•

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR
– 13SP – 1201
Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR13SP-1201
Príloha č. 6 ŽoNFP Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP
Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh

Usmernenie platí dňom zverejnenia na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky.

ZMENY VO VÝZVE NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ
FINANČNÝ PRÍSPEVOK
Text Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je upravený nasledovne:
1. Na prvej (úvodnej) strane výzvy sa pôvodný text:
„Dátum vyhlásenia výzvy:
Dátum uzávierky výzvy:
Indikatívna výška finančných prostriedkov:

31. august 2012
29. november 2012
16 000 000 EUR“

nahrádza nasledujúcim textom:
„Dátum vyhlásenia výzvy:
Dátum uzávierky výzvy:
Indikatívna výška finančných prostriedkov:

31. august 2012
15. január 2013
34 000 000 EUR“
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2. V časti 4.5.1 Oprávnené výdavky sa pôvodný text:
„Za oprávnené výdavky z hľadiska času, výšky a opodstatnenosti môžu byť považované
len výdavky, ktoré:
- bezprostredne súvisia s realizáciou oprávneného projektu a aktivitami podľa kapitoly 4.4
tejto výzvy;
- boli vynaložené v súlade s obsahovou stránkou projektu a sú plne v súlade s cieľmi
projektu, ako i výdavky, ktoré prispievajú k dosiahnutiu plánovaných aktivít
a ukazovateľov projektu;
- výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, aktuálne, navzájom sa
neprekrývajú a sú v súlade s podmienkami zmluvy o poskytnutí NFP;
- boli vynaložené počas realizácie aktivít projektu, po nadobudnutí účinnosti Zmluvy
o poskytnutí NFP, nie však neskôr ako 31. decembra 2015;
- výdavky, ktoré sú preukázateľné originálmi dokladov (účtovné doklady a záznamy,
výpisy z účtov a pod.) a sprievodnou dokumentáciou (cenové ponuky a pod.), pričom
tieto doklady sú riadne evidované v účtovníctve prijímateľa v súlade s platnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- výdavky, ktoré spĺňajú podmienky hospodárnosti (minimalizácia výdavkov pri
rešpektovaní cieľov projektu), efektívnosti (maximalizácia pomeru medzi vstupom
a výstupom projektu) a účelnosti (ich nevyhnutnosť pre realizáciu aktivít projektu
a priama väzba na ne).“
nahrádza nasledujúcim textom:
„Za oprávnené výdavky z hľadiska času, výšky a opodstatnenosti môžu byť považované
len výdavky, ktoré:
- bezprostredne súvisia s realizáciou oprávneného projektu a aktivitami podľa kapitoly 4.4
tejto výzvy;
- boli vynaložené v súlade s obsahovou stránkou projektu a sú plne v súlade s cieľmi
projektu, ako i výdavky, ktoré prispievajú k dosiahnutiu plánovaných aktivít
a ukazovateľov projektu;
- výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, aktuálne, navzájom sa
neprekrývajú a sú v súlade s podmienkami zmluvy o poskytnutí NFP;
- boli vynaložené počas realizácie aktivít projektu, vznikli odo dňa predloženia ŽoNFP, nie
však neskôr ako 31. decembra 2015;
- výdavky, ktoré sú preukázateľné originálmi dokladov (účtovné doklady a záznamy,
výpisy z účtov a pod.) a sprievodnou dokumentáciou (cenové ponuky a pod.), pričom
tieto doklady sú riadne evidované v účtovníctve prijímateľa v súlade s platnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- výdavky, ktoré spĺňajú podmienky hospodárnosti (minimalizácia výdavkov pri
rešpektovaní cieľov projektu), efektívnosti (maximalizácia pomeru medzi vstupom
a výstupom projektu) a účelnosti (ich nevyhnutnosť pre realizáciu aktivít projektu
a priama väzba na ne).“

3. V časti 5.4 Individuálne otázky k výzve sa pôvodný text:
„Regionálne pobočky:
Trenčín

tel.: 032/74 35 216 (kl. 116)
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Banská Bystrica
Košice

tel.: 048/47 01 800
tel.: 055/ 67 82 532 (3)“

nahrádza nasledujúcim textom:
„Regionálne pobočky:
Trenčín
Banská Bystrica
Košice

tel.: 032/74 08 217, 18
tel.: 048/47 01 800
tel.: 055/ 67 82 532 (3)“

ZMENY V PRÍRUČKE PRE ŽIADATEĽA V RÁMCI VÝZVY NA
PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP
Text Príručky pre žiadateľa je upravený nasledovne:
4. V kapitole 2.2.1 Oprávnené výdavky sa pôvodný text:
„Za oprávnené výdavky je možné považovať len výdavky, ktoré z hľadiska času, výšky
a opodstatnenosti spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle výzvy, t.j. tie, ktoré
predovšetkým bezprostredne súvisia s realizáciou aktivít projektu, ktoré vznikli po
nadobudnutí účinnosti zmluvy o NFP a boli vynaložené počas realizácie projektu.“
nahrádza nasledujúcim textom:
„Za oprávnené výdavky je možné považovať len výdavky, ktoré z hľadiska času, výšky
a opodstatnenosti spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle výzvy, t.j. tie, ktoré
predovšetkým bezprostredne súvisia s realizáciou aktivít projektu, ktoré vznikli odo dňa
predloženia ŽoNFP a boli vynaložené počas realizácie projektu.“

5. V kapitole 2.5.13 Využitie výsledkov výskumu a vývoja sa pôvodný text:
„Žiadateľ je povinný dodržať nasledovné podmienky:
1. Výsledky výskumu a vývoja patria prijímateľovi, a to aj v prípade obstarania zmluvného
výskumu, technických poznatkov a patentov kúpených alebo licencovaných z vonkajších
zdrojov.
2. Výsledky výskumu a vývoja prijímateľ zaradí do svojho majetku a bude ich využívať
minimálne päť rokov po ukončení realizácie aktivít projektu.
3. Výsledky výskumu a vývoja nebudú postúpené tretím osobám, nestanú sa obchodným
artiklom a nebudú realizované na trhu. V opačnom prípade budú všetky príjmy
pochádzajúce z takéhoto využitia odpočítané z oprávnených výdavkov.
V prípade nedodržania podmienok podľa bodu 1 a 2 bude projekt považovaný za
neoprávnený.
V prípade porušenia podmienok podľa bodu 3 budú všetky príjmy pochádzajúce z takéhoto
využitia odpočítané z oprávnených výdavkov. V prípade, že sa tak stane počas realizácie
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aktivít projektu, budú schválené oprávnené výdavky o takúto sumu znížené (spolu
s pomernou časťou NFP) a v prípade, že k takýmto príjmom dôjde po skončení realizácie
aktivít projektu (pred ukončením doby udržateľnosti projektu), bude žiadateľ povinný vrátiť
podiel prislúchajúci prijatému NFP.
Prijímateľ na základe výsledkov výskumu a vývoja môže vykonávať výrobnú činnosť,
pričom výsledky tejto svojej výrobnej činnosti môže realizovať na trhu.“
nahrádza nasledujúcim textom:
„Žiadateľ je povinný dodržať nasledovné podmienky:
1. Výsledky výskumu a vývoja patria prijímateľovi, a to aj v prípade obstarania zmluvného
výskumu, technických poznatkov a patentov kúpených alebo licencovaných z vonkajších
zdrojov.
2. Výsledky výskumu a vývoja prijímateľ zaradí do svojho majetku a bude ich využívať
minimálne päť rokov po ukončení realizácie aktivít projektu.
3. Výsledky výskumu a vývoja nebudú postúpené tretím osobám, nestanú sa obchodným
artiklom a nebudú realizované na trhu. V opačnom prípade budú všetky príjmy
pochádzajúce z takéhoto využitia odpočítané z oprávnených výdavkov.
4. Prijímateľ na základe výsledkov výskumu a vývoja môže vykonávať výrobnú činnosť,
pričom výsledky tejto svojej výrobnej činnosti môže realizovať na trhu.
V prípade nedodržania podmienok podľa bodu 1 a 2 bude projekt považovaný za
neoprávnený.
V prípade porušenia podmienok podľa bodu 3 budú všetky príjmy pochádzajúce z takéhoto
využitia odpočítané z oprávnených výdavkov. V prípade, že sa tak stane počas realizácie
aktivít projektu, budú schválené oprávnené výdavky o takúto sumu znížené (spolu
s pomernou časťou NFP) a v prípade, že k takýmto príjmom dôjde po skončení realizácie
aktivít projektu (pred ukončením doby udržateľnosti projektu), bude žiadateľ povinný vrátiť
podiel prislúchajúci prijatému NFP.“

6. V kapitole 7.4 Individuálne otázky k výzve sa pôvodný text:
„Regionálne pobočky:
Trenčín
Banská Bystrica
Košice

tel.: 032/74 35 216 (kl. 116)
tel.: 048/47 01 800
tel.: 055/ 67 82 532 (3)“

nahrádza nasledujúcim textom:
„Regionálne pobočky:
Trenčín
Banská Bystrica
Košice

tel.: 032/74 08 217, 18
tel.: 048/47 01 800
tel.: 055/ 67 82 532 (3)“

7. Kapitola 8.3. Príloha č. 2 ŽoNFP – Prieskum trhu znie:
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„V rámci prílohy č. 2 ŽoNFP je nevyhnutné predložiť zápisnicu a všetky podklady
preukazujúce žiadateľom uskutočnený prieskum trhu. Žiadateľ môže predložiť kópiu
kompletnej dokumentácie k prieskumu trhu, v takomto prípade je žiadateľ povinný
archivovať originály dokumentácie k vykonanému prieskumu trhu a na vyžiadanie ich
poskytnúť vykonávateľovi na kontrolu. Prieskum trhu musí byť pritom vykonaný a zápisnica
podpísaná zodpovedným zamestnancom žiadateľa pred predložením ŽoNFP. Podrobnosti
o spôsobe vykonania prieskumu trhu sú uvedené v kapitole 2.5.10.5.
Žiadateľ zabezpečí predloženie dokumentácie dokladujúcej priebeh prieskumu trhu, ako
povinnej prílohy č. 2 ŽoNFP. Ide predovšetkým o nasledovné dokumenty:
a. hlavnú sumarizačnú tabuľku hodnotenia predložených cenových ponúk, ktorej forma
a štruktúra je presne určená v prílohe č. 2 ŽoNFP. Sumarizačná tabuľka v presne
stanovenej štruktúre bude predložená ako súčasť prílohy č. 2 ŽoNFP ako vrchný
„krycí“ list, celkovej dokumentácie preukazujúcej prieskumu trhu,
b. výzva na predloženie cenových ponúk vrátane všetkých podmienok uvedených
vo výzve na predkladanie ponúk,
c. listy, faxy, e-maily, ktorými obstarávajúci subjekt vyzval potenciálnych záujemcov
na predloženie cenových ponúk,
d. všetky predložené cenové ponuky uchádzačov,
e. záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu, v ktorom bude zachytený postup
vyhodnotenia predložených ponúk podľa podmienok stanovených vo výzve na
predkladanie ponúk, ako aj kritéria na vyhodnotenie ponúk a spôsobu na ich
uplatnenie po jednotlivých logických celkoch, spolu s odôvodnením výberu
úspešného uchádzača. Záznam obsahuje:
- určenie predmetu zákazky, na ktorý sa robí prieskum trhu,
- zoznam oslovených potenciálnych záujemcov,
- informáciu o tom, ktorí uchádzači predložili cenovú ponuku a na ktoré časti
predmetu zákazky,
- informáciu o tom, ktorí záujemcovia cenovú ponuku napriek zaslaniu písomnej
výzvy na predloženie cenových ponúk nepredložili (ak relevantné),
- zoznam cenových ponúk, ktoré zadávateľ nezhrnul do vyhodnotenia spolu
s odôvodnením,
- informáciu o dátume predloženia jednotlivých cenových ponúk,
- dátum a miesto vyhotovenia záznamu,
- meno a priezvisko zamestnanca, ktorý vykonal prieskum trhu,
- podpis zodpovedného zamestnanca/zodpovedných zamestnancov žiadateľa,
ktorý/í zápisnicu vypracoval/i a schválil/i,
- zdôvodnenie výberu oslovených potenciálnych záujemcov.
Zároveň žiadateľ v rámci tejto prílohy predloží prehľad predložených cenových ponúk –
Krycí list k prieskumu trhu, t.j. sumárnu tabuľku, ktorá popisuje výsledok prieskumu trhu.
Formulár tejto tabuľky je prílohou výzvy vo formáte MS Excel ako „Krycí list prieskumu
trhu“ Hodnoty v tabuľke sú celkovými hodnotami jednotlivých logických celkov, nielen
oprávnenými výdavkami z predmetnej zákazky.
Na účely vykonania prieskumu trhu je žiadateľ povinný vyhodnotiť jednotlivé cenové
ponuky na úrovni jednotlivých logických celkov, pričom ako jediné kritérium vyhodnotenia
použije najnižšiu cenu.“
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8. V kapitole 8.8. Príloha č. 7 ŽoNFP – Účtovná závierka vrátane poznámok sa text:
„Žiadateľ je povinný predložiť prílohu č. 7 ŽoNFP overenú Daňovým úradom na
úvodnej strane, avšak iba za predpokladu, že sa jedná o úradne zviazaný dokument.
V opačnom prípade je nutné, aby Daňový úrad overil každú stranu.“
nahrádza nasledujúcim textom:
„Žiadateľ, ktorý nemá povinnosť auditu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov je povinný predložiť prílohu č. 7 ŽoNFP overenú
Daňovým úradom na úvodnej strane, avšak iba za predpokladu, že sa jedná o úradne
zviazaný dokument. V opačnom prípade je nutné, aby Daňový úrad overil každú
stranu.“
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