Zoznam otázok žiadateľov zo semináru k podpore
spoločných slovenských a izraelských projektov
FAQ
1. Platí možnosť zvyšovania intenzity pomoci podľa bodu 9.6 písm. b) ods. ii) str. 91 Výzvy
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na riešenie spoločných projektov
priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, podporujúcich spoluprácu medzi
oprávnenými subjektmi v Slovenskej republike a v štáte Izrael (ďalej len Výzva) aj pre veľké
podniky? (zvýšenie intenzity o 15% pod podmienkou voľného šírenia výsledkov projektu
prostredníctvom konferencií, bezplatného softvéru a pod.)?
Vzhľadom k tomu, že v bode 9.6 Výzvy písm. ii) nie je explicitne určené, že sa musí jednať
len o MSP, vyššie uvedené navýšenie intenzity pomoci pre veľké podniky je v súlade s Výzvou.
2. Akou formou preukáže žiadateľ, že výsledky projektu bude šíriť v zmysle bodu 9.6 písm. b)
ods. ii) Príručky za účelom zvýšenia intenzity pomoci?
Za účelom zvyšovania intenzity pomoci žiadateľ preukazuje podmienku voľného šírenia
výsledkov projektu spôsobom, ktorý je dokumentovateľný, napr. kópia článku, akceptácia
článku, edičný plán, scan internetovej stránky a pod.
3. Je oprávneným nákladom na personál celková cena práce alebo len hrubá mzda?
Podľa Príručky (str. 5, bod 2.3) sú oprávnené mzdové výdavky zahŕňajúce hrubú mzdu
pred zdanením a odvody na zdravotné a sociálne poistenie prislúchajúce k hrubej mzde
pracovníka (celková cena práce).
4. Keďže je plánované na budúci rok opätovné vyhlásenie Výzvy, bude slovenský žiadateľ
oprávnený uchádzať sa o dotáciu aj budúci rok?
Áno, žiadateľ bude oprávnený uchádzať sa o dotáciu prostredníctvom novej Výzvy aj v roku
2017, avšak s iným projektom.
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9.6 ii) Intenzity pomoci sa v prípade priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja môžu zvýšiť až na maximálnu intenzitu pomoci
vo výške 80% oprávnených nákladov, a to: o 15 p.b., ak: výsledky projektu sa rozšíria prostredníctvom konferencií, uverejnením vo voľne
prístupných úschovniach dát alebo prostredníctvom bezplatného softvéru, alebo softvérom s otvoreným zdrojom.
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5. Musí každý projekt obsahovať aspoň jeden merateľný ukazovateľ? Existuje k tejto
podmienke nejaký odporúčaný okruh merateľných ukazovateľov2?
Každý projekt musí obsahovať aspoň jeden merateľný a hodnotiteľný ukazovateľ. Rámcový
prehľad merateľných ukazovateľov je uvedený na str. 4 v bode 4.3 Výzvy.
6. Aká je alokácia pre celú Výzvu?
Celkový objem finančných prostriedkov alokovaných v rámci tejto Výzvy je 949 500,- EUR.
7. Bolo by v súlade s Výzvou, ak by si žiadateľ objednal časť svojho výskumu u svojho
izraelského participanta – ako u externého dodávateľa?
Žiadateľ musí všetky tovary a služby súvisiace s realizáciou projektu obstarávať v súlade
so zákonom o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z.
8. Pri zabezpečovaní poradenských služieb v súlade s bodom 7.4 Výzvy3 je nutné preukázať
odbornosť vybraného experta (certifikácia a pod.)?
Žiadateľ musí všetky tovary a služby súvisiace s realizáciou projektu obstarávať v súlade
so zákonom o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z., pričom odbornosť vybraného experta
musí byť preukázateľná.
9. Je definované oprávnené miesto realizácie/výskumu?
V prípade, že projekt spĺňa podmienky oprávnenosti, t. j. je to spoločný projekt priemyselného
výskumu a experimentálneho vývoja medzi oprávneným slovenským a izraelským subjektom,
miesto realizácie/výskumu (napr. špeciálne laboratóriá, výskumná technika a pod.) môže byť
umiestnené aj v inom členskom štáte EÚ, ak táto služba bola obstaraná v súlade so zákonom
č. 343/2015 Z. z.
10. Existuje nejaký limit ohraničujúci výšku miezd dotovaných zamestnancov?
Výška miezd musí byť reálna, aktuálna a porovnateľná s priemernými mzdami v predmetnom
sektore v danom období a regióne pri zohľadnení stupňa vzdelania zamestnanca,
resp. so mzdami, ktoré v spoločnosti žiadateľa majú ostatní zamestnanci (priemerné
hodnoty).
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4.3 podporené budú iba projekty prinášajúce merateľné a hodnotiteľné výsledky vedúce k novému výrobku, postupu alebo službe, napr.:
·
Poloprevádzka, overená technológia,
·
Odroda, plemeno,
·
Patent,
·
Autorizovaný software,
·
Úžitkový vzor, priemyselný vzor,
·
Prototyp, funkčná vzorka.
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7.4 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 daný projekt.
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11. Poskytuje SIEA pomoc pri vyhľadávaní izraelského partnera?
V prvom roku vyhlásenia Výzvy táto pomoc nie je prostredníctvom SIEA poskytovaná. SIEA
mapuje možnosti pri vyhľadávaní relevantných partnerov v štáte Izrael, spustenie tejto služby
predpokladáme v nasledujúcom roku. Odporúčame sa obrátiť na Izraelskú obchodnú komoru
na Slovensku.
12. V akej forme musí byť podpis izraelského partnera na EUREKA PROJECT FORM?
Na formulári EUREKA PROJECT FORM musí byť originál podpisu oboch zmluvných strán.
13. Slovenský žiadateľ je kapitálová spoločnosť a má zahraničných investorov (USA). Je takýto
žiadateľ oprávnený?
O dotáciu sa môžu uchádzať fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie
podľa §2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, registrované na území SR,
ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov a vykonávajú aj priemyselný
výskum a experimentálny vývoj.
14. Výpis z registra trestov – predkladá ho k žiadosti len štatutárny orgán (FO) alebo celá
spoločnosť ako PO?
Povinnou prílohou k žiadosti je:
· výpis z Registra trestov za štatutárny orgán žiadateľa,
· výpis z Registra trestov za spoločnosť ako právnickú osobu (1. júla 2016 nadobudol
účinnosť zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ktorý zakladá trestnú zodpovednosť právnických
osôb.)
15. Aká je doba udržateľnosti? Ako dlho bude žiadateľ v súvislosti s plnením cieľov projektu
kontrolovaný po ukončení realizácie projektu?
Doba trvania projektu je 24 mesiacov, po uplynutí ktorých žiadateľ predloží relevantné
dokumenty a je uskutočnené oponentské konanie (ods. 8.4 Výzvy; čl. N bod 11 Schémy).
Po oponentskom hodnotení projektu a preukázaní dosiahnutých výsledkov, Vykonávateľ
na základe žiadosti o poukázanie zodpovedajúcej časti nevyplatenej dotácie poskytne zvyšnú
časť dotácie. Projekt je po záverečnom zúčtovaní finančných prostriedkov ukončený.
Vykonávateľ vedie centrálnu evidenciu poskytnutej pomoci, ktorá obsahuje úplné informácie
o každej pomoci poskytnutej podľa tejto schémy, uchováva podrobné záznamy s informáciami
a podpornou dokumentáciou potrebnou na zistenie toho, či boli splnené všetky podmienky
stanovené v Schéme. Takéto záznamy týkajúce sa každej poskytnutej pomoci sa uchovávajú
10 rokov odo dňa jej poskytnutia a záznamy týkajúce sa Schémy sa uchovávajú 10 rokov
odo dňa poskytnutia poslednej individuálnej pomoci v rámci Schémy (bližšie: Schéma štátnej
pomoci na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti priemyselného výskumu
a experimentálneho vývoja, str. 13 P) Transparentnosť a monitorovanie).
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16. V prípade, že oprávnené náklady projektu v procese realizácie klesli v dôsledku úspory,
automaticky stúpne výška intenzity pomoci. Čo ak intenzita pomoci prekročí hodnotu
stanovenú pre daný projekt?
Vzhľadom k tomu, že žiadateľovi bude štátna dotácia poukazovaná postupne (1. časť
po podpise zmluvy a zvyšná časť po ukončení projektu), rozdiel medzi deklarovanou
a výslednou hodnotou intenzity pomoci bude zohľadnený pri vyplácaní zvyšnej časti dotácie.
17. Kde nájde izraelský partner relevantné informácie o Výzve vo svojej krajine a kde podáva
svoju národnú žiadosť?
Bližšie informácie k Výzve má možnosť získať izraelský partner projektu na webovom sídle
ISERD (The Israel Europe R&D Directorate):
http://www.iserd.org.il/?CategoryID=174&ArticleID=539
Izraelský partner projektu podáva svoju národnú žiadosť na nižšie uvedenú adresu:
ISERD – The Israel-Europe R&D Directorate
29 Hamered St., Tel Aviv
Mr. Uzi Bar-Sadeh
Phone: +972-3-5118185
e-mail: uzi@iserd.org.il
18. Povinnou prílohou žiadosti je preukázanie vykonávateľovi existenciu zmluvných vzťahov
so zahraničným partnerom, ktoré súvisia s realizáciou projektu, s komerčným využitím
výsledkov projektu, licenčnými poplatkami a právami duševného vlastníctva. Aká forma
tejto povinnej prílohy je akceptovateľná?
Vyššie uvedené zmluvné vzťahy má žiadateľ možnosť preukázať prostredníctvom Zmluvy
o spolupráci medzi slovenským žiadateľom a izraelským partnerom alebo prostredníctvom
Memoranda o spolupráci. Treba tiež ošetriť aj nadobudnuté práv pred realizáciou projektu
(ak nejaké existujú).
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