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Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný

príspevok kód KaHR-111SP - 0801
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Kód výzvy:

KaHR111SP – 0801

Prioritná os:

1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie:

1.1 Inovácie a technologické transfery

Podopatrenie:

1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Schéma pomoci:

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych
a vyspelých technológií v priemysle a v službách

Výzva vyhlásená dňa:

31. marca 2008

Výzva ukončená dňa:

4. júla 2008

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(ďalej len „správa“) je pripravovaná, schvaľovaná a následne zverejňovaná na základe Uznesenia
vlády SR č.449 zo dňa 23. mája 2007 - Aktualizácia záverov a odporúčaní vyplývajúcich
z dotazníka Právna ochrana pred netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov vo
vzťahu k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR pre programové obdobie 2007 - 2013.
1. Základné sumárne informácie o výzve a o počte prijatých žiadostí o nenávratný finančný
príspevok
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s Kódom výzvy KaHR – 111SP
– 0801 (ďalej len „výzva“) bola vyhlásená dňa 31. marca 2008 uverejnením na internetových
stránkach Ministerstva hospodárstva SR (www.economy.gov.sk), Slovenskej inovačnej a
energetickej agentúry (www.siea.gov.sk) a na informačnom portáli www.strukturalnefondy.sk a v
denníkoch Pravda a Hospodárske noviny.
Indikatívna výška finančných prostriedkov pre túto výzvu bola 1 500 000 000 Sk. Ukončenie
výzvy bolo stanovené na 4. júl 2008, 16:00 hod., kedy bolo uzatvorené prijímanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“). Žiadosti bolo možné doručiť osobne, poštou
alebo kuriérom na Regionálne pracoviská Sekcie štrukturálnych fondov EÚ Slovenskej inovačnej
a energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“), Odbor implementácie a monitorovania projektov EÚ
v Banskej Bystrici, Trenčíne a Košiciach.
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Do termínu uzávierky výzvy bolo na Regionálne pracoviská SIEA doručených 308 žiadostí o
NFP v celkovej výške výdavkov 16 820 100 879,13 Sk a celkovej požadovanej výške NFP
7 566 293 610,71 Sk.
Sumárny prehľad o prijatých žiadostiach o NFP, v členení podľa geografického umiestnenia,
realizácie projektu (tab.1), právnej formy (tab.2) a štatistickej klasifikácie ekonomických činností
(tab.3) uvádzajú nasledujúce tabuľky.

2

Správa o vyhodnotení výzvy kód KaHR – 111SP - 0801
Opatrenia 1.1 Inovácie a technologické transfery
Podopatrenia 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Tab.1
Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa regiónov
Kraj
Počet prijatých
žiadostí o NFP
Výška žiadaného
NFP (Sk)
Celkové oprávnené
výdavky (Sk)

TT

NR

TN

ZA

BB

KE

PO

Spolu

27
8,77%
585 415 938,29
8,41%
1 464 659 901,22
8,98%

31
10,06%
895 667 306,27
12,87%
2 214 862 363,72
13,57%

45
14,61%
782 522 607,08
11,24%
2 044 170 959,62
12,53%

58
18,83%
782 522 607,08
11,24%
2 705 225 499,87
16,58%

66
21,43%
1 409 538 898,09
20,25%
2 845 282 193,08
17,44%

36
11,69%
1 304 851 091,65
18,75%
2 634 932 174,83
16,15%

45
14,61%
1 200 133 038,74
17,24%
2 408 237 198,01
14,76%

308
100,00%
7 566 293 610,71
100,00%
16 317 370 290,35
100,00%

R oz delenie žiados tí o NF P podľa reg iónov
25,00%

20,00%

15,00%
Poč et prijatýc h ž iados tí o NFP

10,00%

V ýš ka ž iadaného NFP (S k)
C elkové oprávnené výdavky

5,00%

0,00%
TT

NR

TN

ZA

BB

KE

K raje
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Tab.2
Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa právnej formy
Právna forma

Počet prijatých
žiadostí o NFP
Výška žiadaného NFP
(Sk)
Celkové oprávnené
výdavky (Sk)

akciová spoločnosť
(a.s.)
82
26,62%
2 882 168 477,79
38,26%
6 343 326 310,84
38,87%

spoločnosť s
ručením
obmedzeným (s.r.o.)
186
60,39%
4 295 280 604,75
57,02%
9 176 861 189,78
56,24%

podnikateľ FO
nezapísaný v OR
34
11,04%
268 728 064,33
3,57%
603 182 133,29
3,70%

družstvo

3
0,97%
14 032 801,00
0,19%
28 065 602,00
0,17%

komanditná
spoločnosť
2
0,65%
62 470 057,68
0,83%
145 881 874,44
0,89%

združenie FO bez
právnej
spôsobilosti
1
0,32%
10 026 590,00
0,13%
20 053 180,00
0,12%

R ozdelenie ž iados tí o NF P podľa právnej formy
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

Poč et prijatý c h ž iados tí o NFP

20,00%

V ý š ka ž iadaného NFP (S k)
C elkov é oprávnené výdavky

10,00%
0,00%
akc iová
s poloč nos ť

s poloč nos ť s
ruč ením
obmedz eným

podnikateľ F O

P rávna forma
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308
100,00%
7 566 293 610,71
100,00%
16 317 370 290,35
100,00%
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Tab.3
Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa sekcií ŠKEČ
Sekcia ŠKEČ
Počet prijatých
žiadostí o NFP
Výška žiadaného
NFP (Sk)
Celkové
oprávnené
výdavky (Sk)

B

C

3
0,97%
94220717,73

278
90,26%
6 818 389 261,49

1,25%
188441435,5

90,52%
14 849 047
940,78
91,00%

1,15%

E

F

6
1,95%
254 513
466,60
3,38%
526 102
331,12
3,22%

8
2,60%
204 684
606,70
2,72%
414 089
514,41
2,54%

G

I

J

M

5
1,62%
75 970 646,49

1
0,32%
9 021 547,50

2
0,65%
24 803 389,24

4
1,30%
37 815 235,80

S
1
0,32%
13 287 724,00

308
100,00%
7 566 293 610,71

1,01%
163 868
477,98
1,00%

0,12%
18 043
095,00
0,11%

0,33%
52 246 903,60

0,50%
78 955 144,00

0,18%
26 575 448,00

100,00%
16317 370290,35

0,32%

0,48%

0,16%

100,00%

R ozdelenie žiados tí o NF P podľa s ekc ií Š K E Č
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

Počet prijatýc h ž iados tí o NFP

40,00%

V ýš ka ž iadaného NFP (S k)

30,00%

Celkové oprávnené výdavky

20,00%
10,00%
0,00%
C

D

F

G

I

L

S ekcie Š K E Č
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Správa o vyhodnotení výzvy kód KaHR – 111SP - 0801
Opatrenia 1.1 Inovácie a technologické transfery
Podopatrenia 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

2. Sumárne informácie o počte schválených a neschválených žiadostí o NFP vrátane
vyjadrenia podielu identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých fáz
schvaľovacieho procesu;
Formálna kontrola pre výzvu s Kódom s Kódom výzvy KaHR – 111SP – 0801, Opatrenie 1.1
Inovácie a technologické transfery, Podopatrenie 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií
a technologických transferov bola vykonaná v lehote 25 pracovných dní, z dôvodu prijatia
veľkého počtu projektov.
Proces formálnej kontroly prebiehal v dňoch 31.júla – 19.septembra 2008. Z 308 prijatých
žiadostí o NFP 64 žiadostí o NFP v požadovanej výške 2 499 046 448,76 Sk splnilo podmienky
kontroly formálnej správnosti a boli postúpené do procesu odborného hodnotenia. Pri 56
žiadostiach o NFP bola využitá možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí.
V procese formálnej kontroly bolo zamietnutých 244 žiadostí o NFP v požadovanej výške NFP
5 052 789 873,92 Sk. 19 žiadostí o NFP bolo zamietnutých z dôvodu nesplnenia kritérií
oprávnenosti a 225 žiadostí o NFP z dôvodu nesplnenia kritérií úplnosti.
V procese odborného hodnotenia, ktorý prebiehal v dňoch 22. september – 22. október 2008
bolo posudzovaných všetkých 64 žiadostí o NFP, ktoré vyhoveli kritériám formálnej správnosti.
Celkové trvanie odborného hodnotenia bolo 23 pracovných dní. V rámci hodnotenia bolo
úspešných 56 žiadostí o NFP a 8 žiadostí nedosiahlo minimálny stanovený počet bodov v rámci
odborného hodnotenia.
Výberová komisia zasadala 27. októbra 2008 a svojim uznesením schválila 56 žiadostí o NFP
v celkovej výške NFP 2 086 863 040,41 Sk. Z toho 32 žiadostí o NFP v celkovej sume 1 418 712
655,60 Sk vstupuje do procesu uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP.
Vzhľadom k tomu, že celková požadovaná výška NFP schválených žiadostí bola nad rámec
alokovaných finančných prostriedkov v rámci tejto výzvy, výberová komisia rozhodla o zriadení
zásobníka projektov, do ktorého bolo zaradených zvyšných 24 žiadostí o NFP v celkovej sume
požadovaného NFP 668 150 384,81 Sk.
Výberová komisia na základe odporúčaní interných a externých hodnotiteľov neschválila 8
žiadostí o NFP v celkovej sume 412 183 408,35 Sk.

3. Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov podľa jednotlivých fáz
schvaľovacieho procesu, vrátane analýzy sťažností žiadateľov, týkajúcich sa poskytovania
informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a schvaľovania žiadostí
o NFP;
3.1 Problémy v priebehu trvania výzvy
Počas trvania vyhlásenej výzvy neboli zaznamenané žiadne písomné sťažnosti na proces
informovania žiadateľov o NFP.
Zo strany žiadateľov bolo najviac otázok a výhrad k Príručke pre žiadateľa, Formuláru žiadosti
o NFP a Opisu projektu a k oprávnenosti jednotlivých oprávnených aktivít. Identifikované
nedostatky boli riešené aktualizáciou žiadosti o NFP a jednotlivých príloh výzvy vydaných
Usmernením Riadiaceho orgánu č.1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP a prostredníctvom
najčastejších otázok (FAQ) zverejnených na webovej stránke vykonávateľa.
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3.2 Problémy pri registrácii žiadostí a po uzatvorení výzvy
Po uzatvorení výzvy na predkladanie žiadosti o NFP bola zahájená kontrola formálnej správnosti
prijatých Žiadostí o NFP pozostávajúca z kontroly oprávnenosti a kontroly úplnosti prijatých
Žiadostí o NFP. Kontrola bola spojená s procesom registrácie projektov do ITMS.
Proces registrácie žiadostí do ITMS prebehol bez väčších problémov. Identifikovaným
problémom bol výpočet percentuálnej výšky žiadaného NFP v ITMS, ktorý nebol nastavený
v súlade s tlačenou verziou Formulára žiadosti o NFP.
Najväčšie problémy mali žiadatelia s vyplnením formuláru Žiadosti o NFP, kde sa často
opakovali nasledovné nedostatky:
- zle vyplnené údaje týkajúce sa názvu a kódu ŠKEČ;
- nevyplnené resp. zle vyplnené polia týkajúce sa IČ DPH, vedenia účtovníctva a dátumu
vzniku žiadateľa, ktorý bol uvádzaný v rozpore s výpisom z Obchodného registra SR;
- zle vyplnené pole týkajúce sa umiestnenia pomoci resp. miesta realizácie projektu;
- nesprávne vyplnené pole týkajúce sa realizácie verejného obstarávania;
- nevyplnené údaje týkajúce sa horizontálnych indikátorov, resp. vyplnené v rozpore
s Príručkou pre žiadateľa;
- v rámci povinných príloh mali žiadatelia najväčšie problémy s predložením zmluvy
s odkladacou podmienkou účinnosti;
- predkladanie dokumentácie resp. čestných vyhlásení podpísaných v rozpore s výpisom
z Obchodného registra SR (napr. vyhlásenia nepodpísali všetci štatutárni zástupcovia).

3.3 Informácia o nedostatkoch v hodnotiacom procese
Proces formálnej kontroly prijatých žiadostí o NFP, proces odborného hodnotenia a výber
projektov výberovou komisiou pre Výzvu s kódom KaHR–111SP–0801, Opatrenie 1.1 Inovácie
a technologické transfery, Podopatrenie 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických
transferov prebehli bez zjavných problémov a v stanovenom časovom limite.
V odbornom hodnotení väčšina posudzovaných projektov splnila podmienku dosiahnutia
minimálneho počtu bodov. Pri projektoch, ktoré nedosiahli minimálny požadovaný počet bodov
boli identifikované nasledujúce hlavné nedostatky:
- nedostatočné zabezpečenie trvalej udržateľnosti projektu;
- slabé zdokumentovanie administratívnej, odbornej a technickej kapacity žiadateľa;
- nepresne spracované rozpočty.
4. Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov
V rámci vyhodnocovanej výzvy predložené žiadosti o NFP svojím obsahom rešpektovali zámer
opatrenia a schémy štátnej pomoci. Cieľom poskytnutia pomoci bolo zvýšenie
konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením inovatívnych a vyspelých technológií,
vytvorenie prostredia na zvyšovanie inovačného potenciálu podnikov v priemysle a službách,
rozvoj ekologických výrob ako nevyhnutnosti na prípravu trvalo udržateľného rozvoja
v priemysle.
V rámci predkladania Žiadostí o NFP odporúčame v budúcnosti pri výzvach:
- umožniť predkladanie žiadostí prostredníctvom verejného portálu ITMS
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-

operatívne, s dostatočným časovým predstihom, vydávať usmernenia k výzve

Vzhľadom na celkový počet predložených projektov ako aj počet schválených projektov resp.
projektov zaradených do zásobníka projektov SIEA konštatuje, že ukončená výzva bola efektívna
a splnila svoj účel.

5. Zabezpečenie informovanosti počas priebehu výzvy
V čase trvania Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP SIEA zorganizovala 7 informačných
seminárov pre potenciálnych žiadateľov o NFP v krajských mestách, na ktorých sa zúčastnilo
spolu 185 záujemcov o získanie NFP. Informácie o organizovaní seminárov boli publikované aj
na internetových stránkach jednotlivých vyšších územných celkov.
Paralelne s účasťou na seminároch zamestnanci SIEA odpovedali na písomné a ústne otázky
týkajúce sa možností získania NFP v rámci Opatrenia 1.1 Inovácie a technologické transfery,
Podopatrenia 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov.
Súčasne bola na webovej stránke SIEA v sekcii Štrukturálnych fondov zverejnená Výzva na
predkladanie žiadostí o NFP vrátane Formuláru žiadosti a všetkých príloh, ktoré boli
aktualizované Usmernením Riadiaceho orgánu č.1 zo dňa 19. júna 2008.
Spolu bolo na jednotlivých Regionálnych pracoviskách Sekcie Štrukturálnych fondov SIEA
v období trvania výzvy podaných 256 telefonických, 402 elektronických a 93 osobných otázok
a následne poskytnutých odpovedí a osobných konzultácií.
SIEA má zavedené bezplatné počítadlo prístupov na stránke www.siea.gov.sk, ale nakoľko
nemáme k dispozícii mesačné štatistiky, nevieme vyhodnotiť počet prístupov na konkrétnu
výzvu. Celkový počet prístupov na stránku www.siea.gov.sk v období marec – október 2008 bol
19 736 prístupov. V súčasnej dobe pripravujeme novú stránku, na ktorej by malo byť k dispozícií
aj počítadlo so štatistikami prístupov po jednotlivých mesiacoch.
Správa o vyhodnotení výzvy bola vypracovaná SIEA po ukončení schvaľovacieho procesu
a po zaslaní oznámení o schválení resp. neschválení žiadosti o NFP, t.j. do 60 kalendárnych dní
od podpisu Záverečnej správy zo zasadnutia Výberovej komisie.
Správa o vyhodnotení výzvy bude po prerokovaní na zasadnutí MV VE zverejnená na
internetovej stránke RO pre OP KaHR (www.economy.gov.sk) a SIEA (www.siea.gov.sk.).

Vypracoval: Mgr. Tibor Bohó, riaditeľ odboru implementácie a monitorovania projektov EÚ
Schválil: Ing. Radoslav Tomovčík, riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ
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