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Predstavenie IPCEI

4

• Pojem “Important Projects of Common European Interest” je 

zakotvený v článku 107(3)(b) ZFEÚ. Štátnu pomoc v rámci tohto 

článku je možné považovať za pomoc zlučiteľnú s vnútorným trhom

• V zmysle ZFEÚ sa jedná o štátnu pomoc, existujú však výnimky z 

tohto ustanovenia a jednou z nich je IPCEI 

• Štátna pomoc pre IPCEI: dohľad vykonáva DG Comp v spolupráci 

s DG RTD a JRC

• Formovaný na základe potrieb členských štátov (možnosť 

iniciatívy), v prípade zapojenia viacerých členských štátov - výber 

koordinátora za členské štáty 

• Notifikované projekty od momentu prijatia Komunikácie na IPCEI: 

– Fehmarn Belt podmorský tunel pre vlaky a autá medzi 

Dánskom a Nemeckom

– IPCEI on Microelectronics I

– IPCEI on Batteries I

– IPCEI on Batteries II

R&D&I projekty: významnej inovačnej povahy 

alebo významnej pridanej hodnoty s ohľadom na 

súčasný stav “State of the Art” (čl.21)

FID projekty: vývoj nového výrazne inovatívneho 

produktu alebo služby spojených s intenzívnym 

výskumom a/alebo zavedenie zásadne 

inovatívneho výrobného procesu (čl.22)

Kritéria špecifickej oprávnenosti

Oznámenie EK: Kritériá pre analýzu 

zlučiteľnosti štátnej pomoci na podporu 

vykonávania dôležitých projektov spoločného 

európskeho záujmu s vnútorným trhom (link)

IPCEI nie je: Podpora budovania výrobných kapacít, tovární a hromadných výrobných liniek, zvyšovanie 

konkurencieschopnosti príjemcov pomoci, odporovanie aktivít v rámci súčasného state-of-art v danom odvetví v 

globálnom meradle

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014XC0620(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014XC0620(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0620(01)&from=EN
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Podporované aktivity

• Suroviny a pokrokové materiály

– Udržateľné inovatívne spracovanie umožňujúce 

extrakciu, koncentráciu, rafináciu a očistenie rúd 

za účelom tvorby vysoko čistých surovín

– V prípade pokrokových materiálov (katóda, 

anóda,...) zlepšenie existujúcich materiálov a 

vývoj nových

• Články a moduly

– Inovatívne batériové články a moduly napĺňajúce 

bezpečnostné a výkonnostné požiadavky 

automotive a iných odvetví 

• Batériové systémy

– Inovatívne batériové systémy zahrňujúce 

riadiaci software, algoritmy ako i inovatívne 

testovacie riešenia

• Opätovné použitie, recyklácia a rafinácia

– Bezpečné inovatívne riešenia zberu, 

demontáže, opätovného použitia, recyklácie a 

rafinácie batérií

Podporované aktivity

• Energeticko efetívne čipy 

– Vývoj nových riešení za účelom zvýšenia 

efektívnosti čipov (pokles energetickej spotreby)

• Vysoko výkonostné polovodiče 

– Vývoj nových technológií v rámci komponentov 

pre inteligentné spotrebiče, elektrické a hybridné 

vozidlá

• Inteligentné senzory 

– Vývoj nových optických, magnetických a 

pohybových senzorov so zvýšeným výkonom a 

presnosťou (vozidlá)

• Pokročilé optické zariadenia

– Vývoj efektívnejších technológií pre čipy 

budúcnosti  

• Materiálové zloženie (compound materials) 

– Vývoj nových zložení materiálov (substitúcia 

silikónu) a zariadení vhodných pre pokročilé čipy  

1,75 miliardy EUR 

notifikovanej pomoci

3,2 miliardy EUR 

notifikovanej pomoci

Batérie IIPCEI Mikroelektronika I

4 krajiny

27 direct partnerov

7 krajín

17 direct partnerov
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Prehľad úspešných projektov za Slovensko v rámci “IPCEI on 
Batteries II” 

6

Jesenný IPCEI na baterky

▪ SR sa doteraz zapojila len do 1 z existujúcich IPCEI, a to do IPCEI on Batteries II

▪ Zapojilo sa celkovo 5 projektov zo sídlom v SR.  

▪ V rámci procesu prednotifikácie získali “Positive Assessment “ 4 spoločnosti, ktoré 

boli EK  následne notifikované a 1 spoločnosť získala status Indirect partnera 

Prehľad slovenských projektov zapojených do Autumn IPCEI on Batteries

Spoločnosť Zameranie projektu

InoBat Auto j.s.a. Nové prototypy batériových článkov pre elektromobily 

InoBat Energy j.s.a Inovatívne riešenia pre ukladanie energie (energy storage centre)

Energo-Aqua, a.s. Generické second-life batériové systémy na uchovávanie energie z kombinovaných 

obnoviteľných zdrojov energie

ZTS VaV, a.s. Nové prototypy second-life bateriek

A.En Slovensko s.r.o Inteligentná hybridná batéria s integrovaným EMS



Smerovanie IPCEI 
ME II



IPCEI majú byť odpoveďou na tzv. Európske inovačné zaostávanie

(Europe´s innovation gap)

v rámcoch dokumentu EK: „Europe 2020 strategy for smart,

sustainable and inclusive growth“

a obnoviť kapacity výskumu, vývoja a výroby 

v oblastiach, v ktorých je Európa silne závislá a zabezpečiť 

konkurencieschopnosť priemyslu EÚ na svetovom trhu

Cieľ 
IPCEI 
ME II



Cieľ 
IPCEI 
ME II

• Mikroelektronické technológie sú nevyhnutným predpokladom pre konkurencieschopnosť

európskeho priemyslu

• S nástupom dátovej ekonomiky má pre európske podniky  a organizácie strategický význam

zachovať dôveru v správu ich dát

• Mikroelektronické technológie sú základom pre vytváranie hodnôt takmer vo 

všetkých odvetviach, ako sú siete 5G a 6G, AI, nová mobilita, autonómne riadenie, 

zdravotníctvo, obrana a bezpečnosť

• Je potrebné zabezpečiť vývoj a výrobu týchto technológií v EÚ



Digitálna Európa

• Spracovanie: mikroprocesory, akcelerátory, AI - dizajn a výroba

• Komunikácia: procesory / RF pre bezdrôtové pripojenie (5G / 6G), optické pripojenie

• Multifunkčná integrácia - snímanie-spracovanie-pripojenie (edge computing / AI)

Zelená iniciatíva

• Energeticky efektívne výpočty: nízkoenergetické procesory, neuromorfný computing,fotonika

• Efektívna výkonová elektronika pre batérie / elektrickú mobilitu

• Udržateľná elektronika (recyklovateľná, biologicky odbúrateľná)

Rámec 
IPCEI ME II 
v iniciatívach 
EÚ



IPCEI 
pre oblasť 
mikroelektroniky
Dizajn procesorov a čipov pre umelú inteligenciu (AI),

Návrhy čipov pre komunikáciu (5G, 6G a ďalších) a konektivitu, 

Vývoj a výroba týchto čipov v Európe, 

Pokročilé technológie púzdrenia pre heterogénnu integráciu 

Polovodičové substráty pre rádiofrekvenčnú a výkonovú elektroniku



Kritériá projektov 
IPCEI

Národný výberový 
proces 
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Kritériá všeobecnej oprávnenosti podľa IPCEI rámca

13

Existencia zlyhania trhu je 

predpokladaná

Tvoria pozitívne Spill-over 

effects

R&D projekty: above

“State of the Art”

Potreba partnerstiev Potrebné spolufinancovanie Prispievajú k cieľom únie

Významným 

dopadom na 

ekonomický rast, 

udržateľnosť ako i 

tvorbu vysokej 

pridanej hodnoty. 

Prijímateľom pomoci, 

pričom štátna pomoc 

môže dosiahnuť výšku 

max. do 100% 

oprávnených 

nákladov. Náklady na 

FID sa považujú za 

oprávnené. 

Zahŕňajúc do projektu 

viac partnerov vo 

viacerých členských 

štátov únie, či mimo 

EÚ (vrátane RTO, 

univerzít a iných 

výskumných 

inštitúcii).

So zreteľom na 

vnútorný trh a 

Európske 

spoločenstvo. Z 

poskytnutej pomoci 

neprosperuje len 

participujúci členský 

štát či spoločnosť.

Je ju potrebné 

demonštrovať. 

Projekty významnej 

pridanej hodnoty 

nad úroveň State of 

the Art v globálnom 

meradle. 

Riešienie tzv. 

technical locks.
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Priebeh projektov IPCEI 

Národný výberový 

proces

1. iterácia … x. iterácia

Prednotifikácia

Indirect partner

V prípade 

nenaplnenia 

požiadaviek

Financovanie

Direct partners Indirect partners

TIMELINE

Microlectronics

value chain

Notifikácia

Prednotifikácia Notifikácia
Približne 1 rok

(priemerne náklady firiem na prípravu projektov: 50 - 100 tis. EUR)

EŠIF/iné verejné 

zdrojeNa základe pravidiel a intenzít 

štátnej pomoci v rámci GBER (v 

prípade R&D projektov maximálne 

50% oprávnených nákladov)

Do výšky 100% 

oprávnených 

nákladov, v 

súvislosti s 

Funding Gap

Vytvorenie tzv. 

Catalogue of projects 

nominovaných na 

prednotifikáciu do 

Európskej komisie

Úspešní kandidáti - nominácia 

na prednotifikáciu

Chapeau document:

Úspešné spoločnosti = 

DIRECT PARTNER

Neúspešné spoločnosti = 

INDIRECT PARTNER

Na základe národných 

výziev pre úspešné 

projekty so štatútom IPCEI

Other partners

Zostáva v Chapeau a EK 

decision
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Notifikácia IPCEI projektov v EK 

15

● Chapeau dokument 

▪ Spoločný dokument celého IPCEI projektu, ktorý sa formuje na úrovni EÚ.

▪ Dôležitou časťou - sumár systémových synergií v príslušnom value chain naprieč EÚ.

▪ Vstupy poskytuje každý členský štát za jednotlivé projekty.

▪ Úlohu koordinátora prípravy Chapeau zastáva jeden členský štát.

Pred-notifikácia/ notifikácia na úrovni všetkých členských štátov

EC 

(DG COMP)

Národný koordinátor 
(MH SR alebo vybraná firma)

Projektový 

koordinátor (DE)

Direct Partner
KomunikáciaKomunikáciaKomunikácia

Project PortfolioProject Portfolio

ChapeauChapeau
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Projektová náročnosť 

NizkaVysokáVysokáNizka Stredná StrednáNizka Stredná Vysoká

Kooperuje spolu s 

Direct/Indirect partnerom na 

tvorbe projektového portfólia. 

Poskytuje technickú expertízu 

projektu, tvorí vyššiu pridanú 

hodnotu projektu. 

Netvorí samostatný projekt.

Podporený na základe kontraktu 

s Direct/Indirect partnerom, na 

základe vykonaných prác. 

INDIRECT BENEFICIARY OF AID

Tvorí projektové portfólio a 

Funding Gap Questionnaire. 

Spolupodieľa sa na tvorbe 

Chapeau. 

V dôsledku nenaplnenia kritérií 

je vyradený z procesu  

notifikácie.

Netvorí notifikačný formulár, 

kratší proces.

Podporený na základe GBER 

intenzít pomoci.

DIRECT BENEFICIARY OF AID

Tvorí projektové portfólio a 

Funding Gap Questionnaire, 

vyšší počet iterácií. 

Spolupodieľa sa na tvorbe 

Chapeau.

Tvorí notifikačný formulár, 

dlhší proces. 

Podporený na základe intenzít 

pomoci IPCEI.

DIRECT BENEFICIARY OF AID

Other PartnerIndirect PartnerDirect Partner



Národný 
výberový 
proces 
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31. Marec7. December 2. Február

Intenzívna komunikácia s EK

Po Veľkej noci16. Marec 23.marec 2.Q 2021

Uzatvorenie 

SR výzvy

Vyhodnotenie 

projektov v rámci 

výzvy v SR

Zverejnenie 

výzvy pre 

uchádzačov 

zo SR

ME II IPCEI 

Match making

Workshop 

pre 

uchádzačov 

zo SR 

26. Február

Vyhlásenie výzvy 

“IPCEI on 

Microelectronics II” 

na úrovni EÚ

Proces kreovania IPCEI on Microelectronics II

Kreovanie 

pracovného tímu 

MH SR a prevzatie 

riadenia projektu 

IPCEI ME II od 

MIRRI

Podpis spoločnej 

európskej deklarácie 

(V. Remišová) o 

záujme rozvíjať 

mikroelektroniku

1.Q 2022 2.Q 2022 EOY 2025

Ukončenie 

notifikácie

Začiatok 

implementácie

Koniec 

projektov

2020 2021 Od 2022
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Potrebné dokumenty 

19

IPCEI Registration Form

Solemn Declaration (čestné vyhlásenie)

● že spoločnosť má vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom, 

nemá evidované nedoplatky na daniach, sociálnom či zdravotnom 

poistení, nie je podnikom v ťažkostiach, nie je subjektom likvidácie 

či konkurzu, a pod. 

Dátum vyhlásenia: 26.február 2021

Dátum uzávierky: 23. marec 2021

Vyhodnotenie projektov: marec 2021

Výzva v SR na vyjadrenie záujmu o účasť na “dôležitých 

projektoch spoločného európskeho záujmu” (IPCEI) v oblasti 

mikroelektroniky



Registračný 
formulár
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Tvorba a náležitosti 
projektu 
(pre informáciu)
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Náležitosti projektu: Tvorba Projektového portfólia
do procesu pred-notifikácie a notifikácie

Predpísané časti: Dôraz na špecifické kritéria:

1 Opis projektu

1.1 Prezentácia spoločnosti

1.2 Ciele spoločnosti v IPCEI 

1.3 Projekty výskumu a vývoja pred IPCEI

1.4 R&D&I aktivity v rámci IPCEI

1.5 Prvé priemyselné nasadenie (FID)

1.6 Práva duševného vlastníctva

1.7 Pracovný plán

1.8 Investícia

2. Rozpočet

2.1 Oprávnené náklady

2.2 Štátna pomoc

✔ Spoločný európsky záujem

✔ Významnosť projektov

• dôležitosť z kvalitatívneho a kvantitatívneho hľadiska;

• obzvlášť významné z hľadiska veľkosti alebo rozsahu;

• vysoká úroveň technologického alebo finančného rizika.

✔ Projekty R&D&I

- > zásadný inovatívny charakter, 

- > významná pridaná hodnota z hľadiska R&D&I s

ohľadom na aktuálny stav v príslušnom sektore

(beyond state-of-the-art).

✔ FID Projekty - >  vývoj nového produktu alebo služby s 

vysokým podielom R&D&I resp. zavedenie zásadne 

inovatívneho výrobného procesu. 

✔ Vysoká úroveň technického detailu, kvantifikovateľnosť 

výsledkov projektu, benchmarking voči trhu

✔ Readiness level, jasná štruktúra a časová línia projektu 

(definovanie Work Packages)
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Náležitosti Projektového portfólia
Proces pred-notifikácie a notifikácie

Predpísané časti: Dôraz na špecifické kritéria:

3 Prínosy projektu (Spill-over effects)

3.1 Prínosy disemináciou nechránených

výsledkov výskumu

3.2 Prínosy disemináciou výsledkov

výskumu chranených IPR

3.3 Prínosy vo fáze FID

4 Ďalšie pozitívne trhové vplyvy projektu  

4.1 Dopad projektu na zamestnanosť a nové

investície v Európe

4.2 Ochrana životného prostredia a energetická

závislosť

4.3 Koordinačné problémy

4.4 Nedokonalé a asymetrické informácie

4.5 Primeranosť nástroja štátnej pomoci

✔ Konkrétne a identifikovateľné pozitívne „spill-overs“ s 

dosahom nad rámec:

- > zúčastnených členských krajín,

- > prijímateľa (t.j. aj dodávatelia, odberatelia, univerzity..),

- > odvetvia, v ktorom prijímateľ pôsobí.

Príklady: 

- Aktívne zapojenie výskumných inštitúcii, obchodných komôr a 

pod. a ich konkrétny prínos pre projekt. 

- Sponzorstvo univerzitných miest (profesori, študenti).

- Aktívna účasť na konkrétnych konferenciách, počet 

publikovaných prác.

- Počet patentov, úžitkových vzorov licencii a pod.

✔ Dôraz na FRAND (spravodlivé, rozumné 

a nediskriminačné podmienky) 

pre udeľovanie licencií, 

patentov. 
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Náležitosti Projektového portfólia
Proces pred-notifikácie a notifikácie

Predpísané časti: Dôraz na špecifické kritéria:

5 Nevyhnutnosť a proporcionalita projektu  

5.1 Absencia podobných projektov

5.2 Kontrafaktuálny scenár 

6 Popis finančného modelu

6.1 Stimulačný účinok 

6.2 Nevyhnutnosť štátnej pomoci 

6.3 Proporcionalita štátnej pomoci

7 Vymedzenie narušenia hospodárskej súťaže a obchodu 

7.1 Trh ovplyvnený štátnou pomocou

7.2 Obmedzenie narušenia dynamických stimulov

7.3 Žiadne posilňovanie alebo vytváranie trhovej sily

7.4 Nedodržanie neefektívnej štruktúry trhu 

7.5 Žiadny vplyv na lokalizačné aktivity 14

8 Prílohy

8.1 Effects on competition

8.2 Funding Gap Questionnaire

✔ Prítomnosť stimulačného účinku pre spoločnosť;

✔ Kontrafaktuál:

- > na úrovni spoločnosti aj celého IPCEI,

- > v dôsledku poskytnutej pomoci sa predpokladá

zmena v správaní (rozsah/ rýchlosť realizácie,

nové projekty a pod).

✔ Konkurencia, trhový podiel a narušenie hospodárskej súťaže definované 

nielen na úrovni EÚ, ale aj celosvetovej.



Finančný model 
projektu pre určenie 
medzery vo financovaní
(pre informáciu)
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Estimated Project Budget - Náklady

31

Definícia oprávnených nákladov v zmysle 

prílohy k Oznámenia EK IPCEI

… je potrebné uviesť

najmä odhad projektových 

nákladov v čase  

Náklady sú oprávnené 

výlučne v rozsahu a počas 

doby použitia

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014XC0620(01)
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Funding Gap - úplný finančný model (pre informáciu)

32

OPRÁVNENÉ NÁKLADY 

R&D fáza FID fáza Mass Production

T

E

R

M

I

N

A

L

V

A

L

U

E

NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Changes of NWC, Tax

CUMULATIVE CASH FLOW (CCF)

DISCOUNTED CUMULATIVE CASH FLOW (DCCF)

WACC

INTENZITA POMOCI = DCCF / DON Preukázanie necessity a 

intensity of aid

REVENUES

EBIT

TOTAL COSTS

SG&A, CoS
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Funding Gap – Financovanie (pre informáciu)

34

R&D a FID

Súkromný 

(úverový) 

kapitál

Štátna 

pomoc

Mass Production

Vlastné zdroje 

financovania 

(zisk) 

Súkromný 

(úverový) 

kapitál

Formy pomoci: 

● Priamy grant 

● Vratné preddavky - v 

prípade vyššej úrovne 

intenzity a potreby 

krytia rizika Terminal 

value 

Spoločnosť musí preukázať skutočnosť, že kombinácia verejného a súkromného financovania 

zabezpečí realizáciu a finančnú udržateľnosť projektu



Marec 2021

35

Funding Gap - Intenzita a forma pomoci (pre informáciu)

Nizka Stredná Vysoká VysokáStrednáNizka Nizka Stredná Vysoká

75% / 80%+

50% - 75%

do 50% 

Zapojenie do IPCEI nie je 

odporúčané. 

Využitie možností podpory v 

rámci GBER, R&D&I 

Framework-u

Forma pomoci: Priamy Grant 

Stredná úroveň intenzity 

predpokladá optimálne riziko 

podhodnotenia Cash-flow ako i 

budúcich ekonomických 

úžitkov

Forma pomoci: Priamy Grant,

Vratné preddavky

Poskytnutá pomoc nad 

hladinou 75/80% odzrkadľuje 

riziká podhodnotenia 

finančných projekcií. Na 

základe miery rizika sa určuje 

kondicionalita navrátenia 

pomoci - vratný preddavok 

(diskontovaný na základe 

pravdepodobnosti úspechu).

Výsledná intenzita pomoci závisí výlučne od kvality projektu.
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Trhový podiel a jeho 
stanovenie

36

GLOBÁLNY TRH

RELEVANTNÝ TRH

KONKURENCIA PROJEKT

Pravidlá hospodárskej súťaže

PODPORENÉ NÁKLADY

Cieľom je preukázať zlučiteľnosť podpory s 

pravidlami hospodárskej súťaže na vnútornom 

trhu

Potreba a proporcionalita pomoci je preukázaná prostredníctvom vyčíslenia 

trhového podielu na relevantných geografických trhoch, analýzou 

konkurencieschopnosti prostredia ako i jeho vývoja v kontexte dopadov v 

prípade poskytnutia štátnej pomoci. 

Benchmarking / Prístup proxy

IDLE 

SHARE
EBIT

GROSS 

MARGIN
WACC

Potreba benchmarku voči odvetviu:

● Obdobný prístup ako pri transferovom 

oceňovaní 

● Metóda medzikvartilového rozpätia

Potreba Proxy: 

● Určenie fluktuačného pásma na základe 

trhovej vzorky

Idle Share nie je odporúčané modelovať, mal by 

byť projektovým ukazovateľom



Skúsenosti z 
prípravy 
projektov IPCEI
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✔ Trvanie procesu prípravy projektu (proces pred-notifikácie a notifikácie: približne 15 

mesiacov  

✔ Priemerné náklady firiem na prípravu projektov: 50 - 100 tis. EUR

✔ Rozsah Project Portfólia: cca 120 - 150 strán (plus prílohy: FGQ, Assumption book, 

podporná dokumentácia a pod.)

✔ Priemerný počet iterácií: 5 - 7 kôl

✔ Priemerný počet otázok zo strany DG COMP:

- počas prvých kôl 40 - 50 (spočiatku všeobecnejšieho charakteru k obsahu PP a FGQ).

- neskoršie kolá: 25 a menej (väčší dôraz na úroveň technického detailu).

- otázky sú často veľmi “challenging” s odvolaním sa na dostupné, konkrétne a jestvujúce 

riešenia a vedecké články.

- hodnotiace kritériá - hodnotenie vo veľkej miere závisí od charakteru projektov a úrovne ich 

rozpracovanosti, k hodnoteniu technickej časti sa vyjadruje DG RTD a JRC. 



Náš tím 
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Pred notifikácia –

(Národný koordinátor)

MH SR 

Sekcia konkurencieschopnosti

Národný výberový proces –

SIEA

Sekcia inovácií a medzinárodnej 

spolupráce

Náš tím pre IPCEI projekty

Financovanie –

MH SR 

Sekcia podporných programov



Ďakujem za pozornosť


