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Čo všetko má obsahovať materiál, ktorý má byť odovzdaný v termíne
na predkladanie vyjadrenia záujmu? Má to byť kompletný projekt?
Dokumenty predkladané v rámci národnej Výzvy na vyjadrenie záujmu o účasť na „Dôležitých
projektoch spoločného európskeho záujmu” (IPCEI) v oblasti mikroelektroniky nepredstavujú
úplnú projektovú dokumentáciu, ktorá sa vypracováva pre účely pred-notifikácie, resp.
notifikácie projektu Európskej komisii (EK). Dokumentácia projektových zámerov
predkladaných v rámci národnej výzvy je značne zjednodušená tak, aby potenciálni uchádzači
boli zaťažení minimálne a zároveň bolo možné predbežne posúdiť oprávnenosť projektov s
ohľadom na pravidlá stanovené v Oznámení EK č. 2014/C 188/02. Vzhľadom na skutočnosť,
že ide o predbežný výber projektov na národnej úrovni, ich posúdenie bude prebiehať na „highlevel” úrovni, bez potreby predkladania úplnej detailne vypracovanej dokumentácie. Pri
stanovení termínu sme vychádzali aj zo skúseností s podobnými národnými výberovými
procesmi uskutočnenými v iných krajinách EÚ. Rovnako sme pri stanovení termínu
zohľadňovali avizovaný termín výzvy vyhlásenej na úrovni EK a tiež s prihliadnutím na
nadchádzajúce matchmakingové aktivity, ktoré sa budú konať. Jedinými povinne
predkladanými dokumentami v rámci národnej Výzvy na vyjadrenie záujmu o účasť na
„Dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu” (IPCEI) v oblasti mikroelektroniky sú:
1. IPCEI registračný formulár a 2. Čestné vyhlásenie. Uvedené formuláre spolu s informáciami
k ich obsahu a rozsahu sú súčasťou výzvy, ktorá je zverejnená tu. Následné doplnenie
potrebných informácií a dokumentov podľa požiadaviek Európskej komisie bude potrebné len
zo strany nominovaných uchádzačov.
Akým spôsobom sú riešené vlastnícke práva k projektu a jeho častiam po jeho
ukončení? Neviem si presne predstaviť pri zložitých partnerstvách toto vnútorné
nastavenie.
Oprávneným žiadateľom a zároveň aj jediným priamym prijímateľom pomoci je tzv. priamy
partner („Direct Partner“), ktorý pripravuje projekt a predkladá ho na notifikáciu Európskej
komisii. V prípade nepriamych partnerov („Indirect Partners“) alebo („Other Partners“), s
ktorými priamy partner spolupracuje, nejde o priamych prijímateľom pomoci. Nepriami alebo
iní partneri tak môžu byť podporení na základe zmluvy s priamym partnerom. V ideálnom
prípade by súčasťou tejto zmluvy (napr. na dodanie služieb, tovarov, prác a pod.) mali byť aj
ustanovenia týkajúce sa či už vlastníckych práv súvisiaceho duševného alebo iného vlastníctva
a pod.
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Bude možné zapojiť sa do týchto IPCEI projektov aj neskôr, alebo ten, kto
nestihne predložiť svoj projektový zámer do stanoveného termínu, sa už nebude
môcť zapojiť do týchto výziev?
Podľa Oznámenia EK č. 2014/C 188/02, ktoré upravuje pravidlá IPCEI projektov, Európska
komisia považuje výber príjemcov prostredníctvom konkurenčného, transparentného a
nediskriminačného výberového konania za pozitívny ukazovateľ. Aj z uvedeného dôvodu bola
dňa 23.2.2021 na Slovensku vyhlásená Výzva na vyjadrenie záujmu o účasť na „Dôležitých
projektoch spoločného európskeho záujmu” (IPCEI) v oblasti mikroelektroniky s termínom na
predloženie projektových zámerov do 23.3.2021. Účelom tejto výzvy je zmapovať slovenský trh
a zostaviť predbežný zoznam potenciálnych uchádzačov, ktorí by sa mohli stať priamymi
partnermi IPCEI projektov v oblasti mikroelektroniky (“Direct Partners”), ale tiež identifikovať
ďalšie perspektívne projekty v oblasti mikroelektroniky, ktorých nositelia by mohli vystupovať
ako nepriami partneri IPCEI projektov v oblasti mikroelektroniky (Indirect Partners”) a
priebežne sa tak zapájať do matchmaking eventov, ktoré sa budú za účelom vytvárania
“ekosystému mikroelektroniky” aj mimo rámec projektov IPCEI organizovať. Cieľom SIEA je
podpora čo najkvalitnejších projektov s ohľadom na ich význam a rozsah prínosov nielen pre
Slovenskú republiku, ale aj celé spoločenstvo EÚ. V prípade potreby SIEA ako vyhlasovateľ
výzvy bude hľadať cestu, ako umožniť pristúpenie ďalších kvalitných a perspektívnych
projektov aj po jej uzavretí. Vyhlásenie prvej výzvy na úrovni EÚ sa očakáva v prvej polovici
roka 2021. Ďalšie vyhlásenie národnej výzvy na Slovensku bude závisieť od vývoja kôl
notifikácie IPCEI projektov v oblasti mikroelektroniky na úrovni EÚ.
Môže sa partnerom v projekte stať aj napr. univerzita alebo výskumná inštitúcia
so sídlom mimo EÚ?
Kritéria oprávnenosti IPCEI projektov sú ukotvené v Oznámení EK č. 2014/C 188/02. V zmysle
uvedeného oznámenia je poskytnutie pomoci podmienené povinnosťou, aby príjemca mal
hlavné sídlo v príslušnom členskom štáte, alebo aby bol usadený predovšetkým v príslušnom
členskom štáte. Priamy partner („Direct Partner“), ako oprávnený prijímateľ pomoci v rámci
pravidiel IPCEI projektov, tak musí mať registrované sídlo na území príslušného členského
štátu. Uvedené platí aj pre partnera, ktorý získa status nepriameho partnera („Indirect
Partner“), ktorý aj keď sa spolupodieľa na tvorbe spoločného Chapeau dokumentu, v dôsledku
nesplnenia kritérií nie je zaradený, resp. je vyradený z procesu notifikácie (resp. prednotifikácie) a môže byť potenciálne prijímateľom pomoci na základe pravidiel ukotvených v
Nariadení Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za
zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy. Osobitnou kategóriou je tzv.
iný partner („Other Partner“), ktorý kooperuje spolu s priamym/nepriamym partnerom a tvorí
vyššiu pridanú hodnotu projektu prostredníctvom svojej technickej expertízy (napríklad aj
univerzity). Iný partner nie je priamym prijímateľom pomoci, avšak môže byť podporený na
základe kontraktu s priamym/nepriamym partnerom (napr. zmluvný výskum). Iný partner ako
nepriamy prijímateľ pomoci nie je viazaný podmienkou mať registrované sídlo na území
príslušného členského štátu. Požiadavkou v projektoch je, aby univerzity a iné výskumné
inštitúcie participovali na projektoch vo forme partnerstiev s predkladateľom projektu.
V rámci financovania IPCEI projektov je nastavené široké spektrum oprávnených
nákladov, čo je informácia, ktorá je zrejme veľmi dôležitá pre investorov
jednotlivých projektov, resp. prijímateľov štátnej pomoci. Môžete špecifikovať,
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ktoré typy nákladov to sú? Čo sú to náklady na FID? Sú zahrnuté aj náklady firiem
na prípravu projektov?
V prípade R&D projektov a aj projektov prvého priemyselného nasadenia sa za oprávnené
výdavky považujú tie, ktoré priamo súvisia s príslušnými R&D aktivitami resp. prvým
priemyselným nasadením. Hlavné skupiny oprávnených nákladov sú vymedzené v prílohe
Oznámenia EK č. 2014/C 188/02. Konkrétne sa jedná o nasledujúce skupiny oprávnených
nákladov:
a) Štúdie uskutočniteľnosti vrátane prípravných technických štúdií a náklady na získanie
povolení potrebných na realizáciu projektu.
b) Náklady na nástroje a vybavenie (vrátane zariadení a dopravných prostriedkov) v rozsahu
a počas obdobia ich používania v rámci projektu. Ak sa takéto nástroje a vybavenie nepoužívajú
v rámci projektu počas celej doby svojej životnosti, za oprávnené sa považujú jedine náklady
na odpisy zodpovedajúce dĺžke projektu, vypočítané na základe osvedčených účtovných
postupov.
c) Náklady na nadobudnutie (alebo výstavbu) budov, infraštruktúry a pozemkov v rozsahu a
na obdobie ich použitia v rámci projektu. Ak sa tieto náklady stanovujú s ohľadom na hodnotu
komerčného prevodu alebo skutočne vynaložené kapitálové náklady (na rozdiel od odpisov),
zostatková hodnota pozemku, budovy alebo infraštruktúry by sa mala odpočítať od medzery vo
financovaní, či už ex ante alebo ex post.
d) Náklady na iný materiál, dodávky a podobné produkty potrebné na projekt.
e) Náklady na získanie, schválenie a ochranu patentov a iných nehmotných aktív. Náklady na
zmluvný výskum, poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov na
základe zásady trhového odstupu, ako aj náklady na poradenské služby a rovnocenné služby
použité výlučne na projekt.
f) Personálne a administratívne náklady (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v
dôsledku činností výskumu, vývoja a inovácií, vrátane tých činností výskumu, vývoja a inovácií,
ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie*, alebo v prípade infraštruktúrneho projektu
tie, ktoré vznikli počas budovania infraštruktúry.
g) V prípade pomoci pre projekt prvého priemyselného využitia aj kapitálové a prevádzkové
výdavky (CAPEX a OPEX), pokiaľ priemyselné využitie vychádza z činnosti výskumu, vývoja a
inovácií** a pokiaľ samotné priemyselné využitie zahŕňa veľmi dôležitú zložku výskumu,
vývoja a inovácií, ktorá predstavuje neoddeliteľný a nevyhnutný prvok pre jeho úspešnú
implementáciu. Prevádzkové výdavky sa musia vzťahovať na takúto zložku projektu.
h) Môžu sa uznať aj iné náklady, ak sú odôvodnené a ak sú neoddeliteľne spojené s realizáciou
projektu, s výnimkou prevádzkových nákladov, na ktoré sa nevzťahuje písmeno g).
*Prvým priemyselným využitím sa rozumie rozšírenie pilotných zariadení alebo vybavenie
a zariadenia prvé svojho druhu, ktoré sa týkajú etáp nasledujúcich po pilotnej výrobe
vrátane fázy testovania, nie však hromadná výroba ani komerčné činnosti. **Prvé
priemyselné využitie nemusí vykonať rovnaký subjekt, ktorý vykonal činnosti výskumu,
vývoja a inovácií, pokiaľ tento subjekt získa práva na využívanie výsledkov z
3

Výzva na vyjadrenie záujmu o účasť na IPCEI v oblasti mikroelektroniky Často
kladené otázky a odpovede k Výzve na vyjadrenie záujmu o účasť na
“dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu” (IPCEI)
v oblasti mikroelektroniky

predchádzajúcej činnosti výskumu, vývoja a inovácií a pokiaľ sa činnosť výskumu, vývoja a
inovácií a prvé priemyselné využívanie vzťahujú na projekt a sú notifikované spolu.
Na základe akých kritérií budú hodnotené projekty v rámci národnej výzvy. Bude
prebiehať aj ich formálna kontrola?
Formálna kontrola v procese vyhodnocovania národnej výzvy prebiehať nebude. Odporúčame
však, aby žiadatelia vypracovali projektovú dokumentáciu v požadovanom rozsahu podľa
inštrukcií uvedených v Projektovom portfóliu. Hodnotiaca komisia bude hodnotiť projekty na
základe základných kritérií oprávnenosti a zlučiteľnosti projektov podľa Oznámenia EK č.
2014/C 188/2. Projektová dokumentácia požadovaná pre účely národnej výzvy bola pripravená
tak, aby v rámci predbežného výberu umožnila overiť všetky základné kritériá oprávnenosti a
zlučiteľnosti projektov a zároveň, aby na žiadateľov boli kladené minimálne nároky s ohľadom
na rozsah a úroveň detailu projektovej dokumentácie.

V čom spočíva zásadný rozdiel medzi priamym a nepriamym partnerom?
Priamy partner („Direct Partner“) - projekt, ktorý je nominovaný do pred-notifikácie do EK,
pripravuje a predkladá notifikačné formuláre a projektovú dokumentáciu (Projektové
Portfólio, Funding Gap Questionnaire, a pod.) na posúdenie Európskej komisii a spolupodieľa
sa na tvorbe spoločného Chapeau dokumentu. Po úspešnej notifikácii projektu je priamy
partner oprávneným prijímateľom pomoci na základe intenzít pomoci v zmysle pravidiel IPCEI
projektov. Nepriamy partner („Indirect Partner“) - projekt, ktorý bol nominovaný do prednotifikácie do EK, predkladá tiež rovnakú dokumentáciu, spolupodieľa sa na tvorbe
spoločného Chapeau dokumentu, avšak v dôsledku rozhodnutia Európskej komisie počas
posudzovania projektu (počas pred-notifikácie) z dôvodu nenaplnenia kritérií je neskôr
vyradený z procesu notifikácie. Nepriamy partner nie je oprávneným prijímateľom pomoci na
základe intenzít pomoci v zmysle pravidiel IPCEI projektov, ale môže byť oprávneným
prijímateľom pomoci na základe pravidiel ukotvených napr. v Nariadení Komisie (EÚ) č.
651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným
trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy alebo na základe iných pravidiel štátnej pomoci.
Aká je maximálna výška pomoci, ktorú môže žiadateľ získať na jeden projekt?
Maximálna výška štátnej pomoci na jeden projekt nie je stanovená. Maximálna výška štátnej
pomoci poskytnutej na projekty IPCEI sa odvíja od výsledku tzv. funding gap analýzy, pričom
intenzita pomoci môže byť do 100 % hodnoty oprávnených nákladov.
V rámci IPCEI projektov sa zdôrazňuje dôležitosť spolupráce s nepriamymi
(„Indirect Partners“) alebo inými strategickými partnermi („Other Partners“).
Do ktorej kapitoly odporúčate túto tému zaradiť?
Opis spolupráce s nepriamymi („Indirect Partners“) alebo inými strategickými partnermi
(„Other Partners“) – či už iných komerčných spoločností, univerzít alebo iných vedeckých
inštitúcií - odporúčame zaradiť do kapitoly „Company Presentation“. Pre účely tejto výzvy
projektové zámery nebudú predmetom formálnej kontroly. Predmetom hodnotenia bude
najmä obsahová stránka, ambicióznosť a potenciál projektu. Aj preto, ak partnerstvá nie sú
ešte oficiálne sformované, nie je nevyhnutné uvádzať názvy partnerov. Popis môže byť vo
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všeobecnej rovine z pohľadu významu a roly partnerov na projekte. Navyše, v blízkom čase
budú prebiehať match-making aktivity na úrovni krajín EÚ, v rámci ktorých sa predpokladá
kreovanie potrebných partnerstiev. Konkrétne informácie o partnerstvách budú požadované
až pri predkladaní projektovej dokumentácie na pred-notifikáciu Európskej komisii.
V dokumente Solemn Declaration sa vyhlásenie „má vysporiadané finančné
vzťahy so štátnym rozpočtom“ týka len príspevkových organizácií (napr. obce)
alebo aj obchodných spoločností?
Uvedená podmienka sa vzťahuje na všetkých žiadateľov (právnické osoby). Pod vysporiadaním
finančných vzťahov sa rozumie napr. aj zúčtovanie poskytnutej dotácie a iné.
Týkajú sa niektoré vyhlásenia v dokumente Solemn Declaration, ktoré žiadateľ
potvrdzuje, skupiny podnikov, t. j. žiadateľa ako materskej spoločnosti a zároveň
všetkých jeho dcérskych spoločností? Alebo sa všetky vyhlásenia (všetky odrážky)
v dokumente Solemn Declaration týkajú len samotnej spoločnosti žiadateľa.
Príklad: Ak jediný žiadateľ (obchodná spoločnosť A sama za seba podáva žiadosť)
vo výzve vyhlasuje v dokumente odsek „nemá právoplatne uložený trest zákazu
prijímať dotácie alebo subvencie“, týka sa toto vyhlásenie len samotnej
spoločnosti A, alebo sa to týka spoločnosti A a všetkých jej dcérskych spoločností
(B,C,D,...), t. j. podnikov v skupine? Pre lepšie porozumenie – pýtame sa na
analógiu s podmienkou „de-minimis“ pri nedávnej výzve – budovanie nabíjacích
staníc pre elektromobily, ktorú bolo treba potvrdiť za skupinu podnikov
žiadateľa (nielen za samotného žiadateľa).
Prevažná časť podmienok čestného vyhlásenia sa vzťahuje priamo na žiadateľa (nie skupinu).
Výnimkou je podmienka, že žiadateľ „nie je podnikom v ťažkostiach podľa Usmernení o štátnej
pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach (2014/C
249/01)".
Pri vyhodnocovaní tejto podmienky sa berú do úvahy aj údaje za partnerské, resp.
prepojené podniky (ak existujú). Je treba nejako dokladovať vyhlásenia v
dokumente Solemn Declaration? T. j. pripájať potvrdenia napr. od sociálnej,
zdravotných poisťovní o evidencii nedoplatkov, či úradu práce o neporušení
zákazu nelegálnej práce, atď.?
Nie, žiadateľ k čestnému vyhláseniu neprikladá žiadne ďalšie prílohy.
Akým spôsobom a formou je možné podať povinne predkladané dokumenty?
Listinne, elektronicky? Ak len elektronicky, tak cez formulár na
https://ipcei.siea.sk/?
Žiadateľ predkladá žiadosť spolu s povinnými prílohami výlučne elektronicky
prostredníctvom https://ipcei.siea.sk/. Aby žiadateľ mohol predložiť žiadosť elektronicky,
musí sa najskôr na uvedenej stránke zaregistrovať. Následne žiadateľ vyplní elektronický
formulár, ktorý odošle spolu s povinnou prílohou.
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