Správa o vyhodnotení výzvy kód KaHR – 13DM - 0901
Opatrenia 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný

príspevok kód KaHR-13DM-0901
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Kód výzvy:

KaHR – 13DM – 0901

Prioritná os:

Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie:

1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Schéma pomoci:

Schéma na podporu inovácií, zavádzania systémov manažérstva
kvality, ochrany priemyselných práv a zavádzania technických
noriem do výrobnej praxe a služieb (schéma pomoci de minimis)

Výzva vyhlásená dňa: 3. septembra 2009
Výzva ukončená dňa: 27. januára 2010
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 – 13DM
- 0901 (ďalej len výzva) bola vyhlásená dňa 3. septembra 2009 uverejnením na internetových
stránkach Ministerstva hospodárstva SR (www.economy.gov.sk), Slovenskej inovačnej a
energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“) (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 15 000 000 EUR. Ukončenie
výzvy bolo stanovené na 27. januára 2010, o 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 SIEA,
Odbor implementácie a monitorovania projektov EÚ v Banskej Bystrici, Trenčíne a Košiciach.
Do termínu uzávierky výzvy bolo na Regionálne pracoviská SIEA doručených 17 žiadostí
o NFP v celkovej výške oprávnených výdavkov 7 822 068,76 EUR a celkovej požadovanej
výške NFP 3 645 204,77 EUR.
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Sumárny prehľad o prijatých žiadostiach o NFP, v členení podľa geografického umiestnenia
(tab.1), štatistickej klasifikácie ekonomických činností (tab.2), zamerania projektu (tab.3) a
právnej formy (tab.4), dokumentujú nasledujúce tabuľky.
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Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP
Kraj
Počet prijatých žiadostí o NFP
% vyjadrenie
Výška žiadaného NFP (€)
% vyjadrenie
Celkové oprávnené výdavky (€)
% vyjadrenie

Tab. 1

TT

NR

TN

ZA

2
11,76%
160 817,20
4,4%
402 043,41
5,14%

1
5,89%
27 698,82
0,77%
69 247,05
0,89%

2
11,76%
206 528,91
5,66%
581 534,78
7,44%

6
35,30%
1 682 404,38
46,15%
3 478 027,69
44,46%

Počet prijatých žiadostí o NFP
PO
12%

TT
12%

NR
6%

KE
24%

BB
0
0%
0
0%
0
0%

KE

PO

Spolu

4
23,53%
1 109 344,50
30,44%
2 273 997,00
29,07%

2
11,76%
458 410,96
12,58%
1 017 218,83
13,00%

17
100%
3 645 204,77
100%
7 822 068,76
100%

Výška žiadaného NFP
TT
4%

PO
13%
TT
TN
NR
12%
TN

NR
1%

TN
6%

TT
NR
TN

ZA
BB
0%

BB
KE

ZA
34%

ZA
KE
30%

BB

PO

ZA
46%

BB
0%

Celkové oprávnené výdavky (€)
PO
13%

TT
5%

NR
1%

TN
7%

TT
NR
TN
ZA

KE
29%

BB
ZA
45%

BB
0%
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KE
PO
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Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa sekcií ŠKEČ
Sekcia ŠKEČ
Počet prijatých žiadostí o NFP
% vyjadrenie
Výška žiadaného NFP (€)
% vyjadrenie
Celkové oprávnené výdavky (€)
% vyjadrenie

Tab. 2

C

E

G

J

M

Spolu

10
58,81%
2 820 910,34
77,38%
6 011 946,52
76,87%

1
5,9%
155 750,00
4,27%
311 500,00
3,98%

1
5,9%
88 020,00
2,41%
220 050,00
2,81%

2
11,75%
213 157,33
5,85%
440 164,05
5,62%

3
17,64%
367 367,11
10,08%
838 408,19
10,72%

17
100%
3 645 204,77
100%
7 822 068,76
100%

Počet prijatých žiadostí o NFP

Výška žiadaného NFP

G J
M
2% 6% 10%

M
18%
J
12%
C
58%

G
6% E
6%

C

C

E

E

G
J

E
4%

G
J

M

C
78%
Celkové oprávnené výdavky

J
G
6%
3%
E
4%

M
11%
C
E
G
J
M

C
76%
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Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa zamerania projektu
Zameranie projektu
Počet prijatých žiadostí o NFP
Výška žiadaného NFP (€)
Celkové oprávnené výdavky (€)

Zavádzanie
systému
manažérstv
a kvality
24%

Počet prijatých žiadostí o NFP
Priemyselný výskum a a
experimentálny vývoj
Zavádzanie systému
manažérstva kvality

Zavádzanie
systému
manažérstv
a kvality
10%

Priemyselný výskum a
experimentálny vývoj
13
76,47%
3 286 552,95
90,16%
7 046 905,71
90,09%

Zavádzanie systému
manažérstva kvality
4
23,53%
358 651,82
9,84%
775 163,05
9,91%

Výška žiadaného NFP (€)
Priemyselný výskum a a
experimentálny vývoj
Zavádzanie systému
manažérstva kvality

Priemyselný
výskum a a
experiment
álny vývoj
90%

Priemyselný
výskum a a
experiment
álny vývoj
76%
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Tab. 3
Spolu
17
100%
3 645 204,77
100%
7 822 068,76
100%

Zavádzanie
systému
manažérstv
a kvality
10%

Celkové oprávnené výdavky (€)
Priemyselný výskum a a
experimentálny vývoj
Zavádzanie systému
manažérstva kvality

Priemyselný
výskum a a
experiment
álny vývoj
90%
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Prehľad prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP podľa právnej formy žiadateľa
Právna forma
Počet prijatých žiadostí o NFP
Výška žiadaného NFP (€)
Celkové oprávnené výdavky (€)

akciová spoločnosť (a.s.)
6
35,30%
1 673 247,91
45,90%
3 577 144,61
45,73%

spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)
10
58,82%
1 816 206,86
49,82%
3 933 424,15
50,29%

spoločnosť
s ruč ením
obmedzený
m (s.r.o.)
59%

fyzická
osoba podnikateľ
4%

akciov á spoločnosť
(a.s.)
spoločnosť s ručením
obmedzeným (s.r.o.)

akciová
spoločnosť
(a.s.)
46%

f y zická osoba podnikateľ

akciová
spoločnosť
(a.s.)
35%

spoločnosť
s ručením
obmedzený
m (s.r.o.)
50%

Celkové oprávnené výdavky (€)
fyzická
osoba podnikateľ
4%

spoloč nosť
s ručením
obmedzený
m (s.r.o.)
50%

fyzická osoba - podnikateľ
1
5,88%
155 750,00
4,28%
311 500,00
3,98%

Výška žiadaného NFP (€)

Počet prijatých žiadostí o NFP
fyzická
osoba podnikateľ
6%

Tab. 4

akciová
spoločnosť (a.s.)

akciová
spoločnosť
(a.s.)
46%
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spoločnosť s
ručením
obmedzeným
(s.r.o.)
fyzická osoba podnikateľ

akciová
spoločnosť (a.s.)

spoločnosť s
ručením
obmedzeným
(s.r.o.)
fyzická osoba podnikateľ

Spolu
17
100%
3 645 204,77
100%
7 822 068,76
100%
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2. Sumárne informácie o počte schválených a neschválených žiadostí o NFP vrátane vyjadrenia
podielu identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu.
2.1 Kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP
Formálna kontrola pre výzvu s Kódom KaHR–13DM–0901, Opatrenie 1.3 Podpora inovačných
aktivít v podnikoch (schéma pomoci de minimis) prebiehala v dňoch 28.01.2010 – 15.04.2010.
Zo 17 prijatých žiadostí o NFP splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti a bolo
postúpených do procesu odborného hodnotenia 5 žiadostí v požadovanej výške NFP 1 356 202,50
EUR.
V procese formálnej kontroly bolo zamietnutých 12 žiadostí o NFP v požadovanej výške NFP
2 289 002,27 EUR. Všetky žiadosti o NFP boli zamietnuté z dôvodu nesplnenia kritérií úplnosti.
Sumárny prehľad o výsledkoch formálnej kontroly, v členení podľa splnenia resp. nesplnenia
podmienok formálnej kontroly (tab.5), dokumentuje nasledujúca tabuľka.
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Prehľad žiadostí o NFP, ktoré splnili a nesplnili podmienky kontroly formálnej správnosti
Počet žiadostí o NFP, ktoré splnili
podmienky kontroly formálnej
správnosti a ktoré sú postúpené do
fázy odborného hodnotenia
5
29,41%

Počet žiadostí o NFP, ktoré
nesplnili podmienky kontroly
formálnej správnosti

Počet žiadostí o NFP, ktoré
nesplnili kritériá oprávnenosti
0
0%

12
70,59%

Prehľad žiadostí o NFP, ktoré splnili a
nesplnili podmienky kontroly
formálnej správnosti
Počet žiadostí o

29%

71%

Tab. 5
Počet žiadostí o NFP, ktoré
nesplnili kritériá úplnosti
12
100%

Počet žiadostí o NFP, ktoré nesplnili
podmienky kontroly formálnej
správnosti

NFP, ktoré splnili
podmienky
kontroly formálnej
správnosti a ktoré
sú postúpené do
Počet žiadostí o
NFP, ktoré nesplnili
podmienky
kontroly
formálnej
správnosti

0%

Počet žiadostí o NFP,
ktoré nesplnili kritériá
oprávnenosti

100%
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Počet žiadostí o NFP,
ktoré nesplnili kritériá
úplnosti
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2.2 Odborné hodnotenie žiadostí o NFP
Odborné hodnotenie prebiehalo v dňoch 16.04.2010 – 14.05.2010.
V procese odborného hodnotenia bolo posudzovaných 5 žiadostí o NFP, ktoré vyhoveli kritériám
formálnej správnosti. V rámci hodnotenia boli úspešné 4 žiadosti o NFP s odporúčanou výškou
NFP 1 069 231,00 EUR a jedna žiadosť o NFP nedosiahla minimálny stanovený počet bodov
v rámci odborného hodnotenia.
Sumárny prehľad o hodnotených žiadostiach o NFP, v členení podľa dosiahnutia alebo
nedosiahnutia stanoveného počtu bodov v odbornom hodnotení (tab.6), dokumentuje nasledujúca
tabuľka.
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Prehľad žiadostí o NFP, ktoré dosiahli alebo nedosiahli stanovený počet bodov v odbornom hodnotení
Počet žiadostí o NFP, ktoré
boli predmetom odborného
hodnotenia
5
100%

Počet žiadostí o NFP, ktoré
dosiahli aspoň minimálny
stanovený počet bodov
4
75%

Počet žiadostí o NFP, ktoré nedosiahli
minimálny stanovený počet bodov
1
25%

Prehľad žiadostí o NFP, ktoré dosiahli
alebo nedosiahli stanovený počet
bodov v odbornom hodnotení

Počet žiadostí o NFP,
ktoré dosiahli aspoň
minimálny stanovený
počet bodov

25%

75%
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Počet žiadostí o NFP,
ktoré nedosiahli
minimálny stanovený
počet bodov

Tab. 6
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2.3 Zasadnutie Výberovej komisie
Pred zasadnutím Výberovej komisie sa uskutočnilo overovanie splnenia podmienok poskytnutia
pomoci. Overovanie začalo 17.05.2010 a bolo ukončené 15.07. 2010. Do procesu overovania boli
zaradené 4 žiadosti. V rámci overovania boli žiadatelia vyzvaní na predloženie kompletnej
dokumentácie k realizácii OVS, účtovných závierok za ukončené účtovné obdobie k 31.12.2009,
resp. výkaz o príjmoch a výdavkoch v jednoduchom účtovníctve. Zároveň bolo u všetkých
žiadateľov preverené či sa nejedná o podnik v ťažkostiach a či v rámci odporučenej výšky NFP by
žiadateľovi nebola poskytnutá minimálna pomoc v rozpore s pravidlami poskytovania minimálnej
pomoci (limit 500 tis. EUR) SIEA takisto preverila, či sa voči žiadateľovi nevedie správne
konanie. Zo štyroch overovaných žiadostí splnili podmienky poskytnutia pomoci všetky štyri.
Výberová komisia zasadala dňa 20.júla 2010 a Uznesením č. 5 odporučila na schválenie 4 žiadosti
o NFP v celkovej výške NFP 1 069 231,00 EUR.
Výberová komisia z dôvodu nízkeho počtu posudzovaných projektov nezriadila na nevyčerpané
finančné prostriedky alokované v rámci výzvy zásobník projektov.

Sumárny prehľad schválených žiadostí o NFP, v regionálnom členení podľa miesta realizácie
a výšky NFP (tab.7), dokumentuje nasledujúca tabuľka.
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Prehľad schválených žiadostí o NFP v regionálnom členení podľa miesta realizácie a výšky NFP

počet NFP
vyjadrenie v %

BB KE
0 3
0% 75%

TN
1
25%

Tab. 7

PO NR ZA TT spolu
0
0
0
0
4
0% 0% 0% 0% 100%

výška schváleného NFP 0 886 636,00 182 595,00 0
0
0
0
1 069 231,00
vyjadrenie v %
0% 82,92%
17,08%
0% 0% 0% 0% 100%

Počet žiadostí o NFP v regionálnom
členení podľa miesta realizácie

Prehľad schváleného NFP v
regionálnom členení podľa miesta
realizácie

0%
25%

17%

BB

0%
BB

KE

KE

TN

TN

PO
75%

PO

NR

NR

ZA

ZA

TT

83%
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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 k Príručke pre žiadateľa, Formuláru žiadosti o NFP,
Opisu projektu a k výkladu definície malých a stredných podnikateľov a k výkladu pojmov
výskum a vývoj. Problematické oblasti boli riešené v rámci upozornení a vysvetlení k výzve
a prostredníctvom najčastejších otázok (FAQ) zverejnených na webovej stránke vykonávateľa.
3.2 Problémy pri registrácii žiadostí a po uzatvorení výzvy
Po uzatvorení výzvy na predkladanie žiadostí 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 zjavných väčších problémov. Identifikovaným
problémom bol výpočet percentuálnej výšky žiadaného NFP v ITMS, ktorý nebol nastavený
v súlade s tlačenou verziou Formulára žiadosti o NFP. V prípadoch kombinácie jednotlivých
oprávnených aktivít žiadostí o NFP, zároveň dochádzalo k spriemerovaniu výslednej intenzity,
nakoľko každá aktivita bola vyjadrená odlišnou intenzitou pomoci definovanou v podrobnom
rozpočte projektu. Problém bol odstránený v spolupráci s Centrálnym koordinačným orgánom.
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–13DM–0901, Opatrenie 1.3 Podpora
inovačných aktivít v podnikoch, Schéma na podporu inovácií, zavádzania systémov manažérstva
kvality, ochrany priemyselných práv a zavádzania technických noriem do výrobnej praxe a služieb
(schéma pomoci de minimis) prebehli bez zjavných problémov.
Hlavnými nedostatkami vo fáze formálnej kontroly boli nasledovné zistenia:
Najväčšie problémy mali žiadatelia s vyplnením formuláru Žiadosti o NFP, kde sa často opakovali
nasledovné nedostatky:
- neuvedené povinné merateľné ukazovatele dopadu – Nárast pridanej hodnoty, Nárast tržieb,
Počet novovytvorených pracovných miest a v prílohe č. 1 Žiadosti o NFP - Opise projektu
nie je uvedené zdôvodnenie k chýbajúcim merateľným ukazovateľom, z dôvodu
pretrvávajúci technickým problém ITMS v čase predkladania Žiadosti o NFP;
- roky v merateľných ukazovateľoch výsledku a dopadu nie sú stanovené v súlade
s podmienkami výzvy a nie sú identicky prenesené z tabuliek č. 15 B, 15 D alebo 15D
Žiadosti o NFP do tab. č. 12 Žiadosti o NFP;
- hodnoty merateľných ukazovateľoch výsledku a dopadu nie sú stanovené v súlade
s podmienkami výzvy a nie sú identicky prenesené z tabuliek č. 15 B, 15 D alebo 15D
Žiadosti o NFP do tab. č. 12 Žiadosti o NFP;
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-

-

-

predložené Zmluvy o budúcich zmluvách, nie právoplatné dodávateľsko - odberateľské
zmluvy t.j. nedodržaný typ zmluvy v súlade s príručkou pre žiadateľa (príloha č. 2 Žiadosti
o NFP);
výpis z katastra nehnuteľností a v prípade dlhodobého prenájmu aj zmluva o dlhodobom
prenájme pozemkov - chýba doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné práva k všetkým
nehnuteľnostiam (list vlastníctva, nájomná zmluva, kópiu katastrálnej mapy) na ktorých
a/alebo v súvislosti s ktorými sa projekt realizuje (príloha č. 21 Žiadosti o NFP);
nedodržaná 8 dňová lehota na predloženie doplnených dokladov na základe výzvy na
doplnenie chýbajúcich náležitostí Žiadosti o NFP v procese klarifikácie.

V odbornom hodnotení väčšina posudzovaných projektov splnila podmienku dosiahnutia
minimálneho počtu bodov. Pri projekte, ktorý nedosiahol minimálny požadovaný počet bodov boli
identifikované nasledujúce hlavné nedostatky:
-

nedostatočné zabezpečenie trvalej udržateľnosti projektu;
slabé zdokumentovanie administratívnej, odbornej a technickej kapacity žiadateľa;
nepresne spracovaný rozpočet projektu.

4. Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov
V rámci vyhodnocovanej výzvy predložené žiadosti o NFP svojím obsahom rešpektovali zámer
opatrenia a schémy pomoci de minimis. Cieľom príslušného opatrenia bolo poskytnutie pomoci
a podpora projektov v nasledovných oblastiach:
- na podporu priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií,
- na podporu zavádzania systémov manažérstva kvality,
- na podporu ochrany priemyselných práv,
- na podporu akreditácie a certifikácie,
- na podporu implementovania technických noriem do výrobnej praxe a do služieb.
V rámci predkladania žiadostí o NFP v budúcnosti pri výzvach SIEA zabezpečí:
- užšiu spoluprácu medzi žiadateľom a SORO, najmä prostredníctvom telefonických,
emailových či osobných konzultácií;
- zvýšenie informovanie verejnosti o možnosti čerpania finančných prostriedkov.

5. Zabezpečenie publicity
V čase trvania Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP SIEA zorganizovala 3 informačné
semináre pre potenciálnych žiadateľov o NFP v krajských mestách, na ktorých sa zúčastnilo spolu
51 záujemcov o získanie NFP. Informácie o organizovaní seminárov boli publikované na
internetových stránkach jednotlivých vyšších územných celkov, na web stránkach regionálnych
kancelárií SOPK, ako aj prostredníctvom služby Etarget využívajúcej kontextové odkazy na
desiatkach internetových informačných portálov, vrátane web stránok celoslovenských médií ako
www.etrend.sk, www.pravda.sk, www.sme.sk, www.hnonline.sk.
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Paralelne s účasťou na seminároch zamestnanci SIEA odpovedali na písomné a ústne
otázky týkajúce sa možností získania NFP v rámci opatrenia 1.3 Podpora inovačných aktivít
v podnikoch, Schéma na podporu inovácií, zavádzania systémov manažérstva kvality, ochrany
priemyselných práv a zavádzania technických noriem do výrobnej praxe a služieb (schéma pomoci
de minimis) Taktiež bola na webovej stránke SIEA v sekcii Štrukturálnych fondov zverejnená
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP vrátane Formuláru žiadosti a všetkých povinných príloh.
Spolu bolo na jednotlivých Regionálnych pracoviskách Sekcie Štrukturálnych fondov SIEA
v období trvania výzvy podaných 81 telefonických, 102 elektronických a 17 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 september 2009 - január
2010 bol 116 727 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 bude po prerokovaní na zasadnutí MV VE zverejnená na
internetovej stránke Riadiaceho orgánu pre OP KaHR (www.mhsr.sk) a SIEA (www.siea.gov.sk.).
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