
Upozornenie č. 4, zverejnené 16. 4. 2009: 
 
Vzhľadom na pretrvávajúce technické problémy na verejnom portáli ITMS, ktorý neponúkal pri 
jednotlivých prioritných témach relevantné indikátory, Ministerstvo hospodárstva SR rozhodlo 
o predĺžení termínu uzávierky výzvy kód KaHR-13SP-0801 do 29. apríla 2009. 
 
Pozn. Žiadatelia vypĺňajú hodnoty pri všetkých povinných indikátoroch výsledku a dopadu, 
ktoré sú predvyplnené vo formulári prílohy č. 1 ŽoNFP (Opis projektu, tabuľka v časti 2.2). 
Povinné indikátory, ktoré nie sú pre projekt relevantné vyplní žiadateľ hodnotou 0.  
 

V prípade ak jediný povinný indikátor výsledku (Počet patentových prihlášok) je pre daný 
projekt irelevantný, odporúčame žiadateľom pri vypĺňaní žiadosti o NFP vybrať aspoň jeden pre 
projekt relevantný indikátor výsledku z nasledujúceho zoznamu (v závislosti od zvolenej 
prioritnej témy): 

 

Prioritná 
téma Kód Indikátor 

Merná 
jednotka 

01 Činnosti v oblasti VTR vo výskumných strediskách 

  V.0.0.0.0.192.0001 Nárast tržieb EUR 

  V.0.1.0.0.150.0001 Počet novovytvorených pracovných miest počet 

  V.0.1.0.0.170.0003 Počet patentových prihlášok počet 

  V.0.1.0.0.171.0001 Počet iných foriem ochrany duševného vlastníctva ako patent počet 

  V.1.0.0.0.151.0001 Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi počet 

  V.1.0.0.0.151.0002 Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami počet 

07 Investície do firiem priamo spätých s výskumom a inováciou (inovačné technológie, zriaďovanie nových firiem 
univerzitami, existujúce strediská a firmy v oblasti VTR atď.) 

  V.0.0.0.0.192.0001 Nárast tržieb EUR 

  V.0.1.0.0.099.0001 Počet inovovaných výrobných postupov počet 

  V.0.1.0.0.099.0002 Počet nových a kvalitnejších (inovovaných) výrobkov zavedených na trh počet 

  V.0.1.0.0.150.0001 Počet novovytvorených pracovných miest počet 

  V.0.1.0.0.170.0003 Počet patentových prihlášok počet 

  V.0.1.0.0.171.0001 Počet iných foriem ochrany duševného vlastníctva ako patent počet 

  V.1.0.0.0.151.0001 Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi počet 

  V.1.0.0.0.151.0002 Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami počet 

08 Iné investície do firiem 

  V.0.0.0.0.192.0001 Nárast tržieb EUR 

  V.0.1.0.0.099.0002 Počet nových a kvalitnejších (inovovaných) výrobkov zavedených na trh počet 

  V.0.1.0.0.150.0001 Počet novovytvorených pracovných miest počet 

  V.0.1.0.0.170.0003 Počet patentových prihlášok počet 

  V.0.1.0.0.171.0001 Počet iných foriem ochrany duševného vlastníctva ako patent počet 

  V.1.0.0.0.151.0001 Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi počet 

  V.1.0.0.0.151.0002 Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami počet 

09 Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania v MSP 

  V.0.0.0.0.192.0001 Nárast tržieb EUR 

  V.0.1.0.0.099.0001 Počet inovovaných výrobných postupov počet 

  V.0.1.0.0.099.0002 Počet nových a kvalitnejších (inovovaných) výrobkov zavedených na trh počet 

  V.0.1.0.0.150.0001 Počet novovytvorených pracovných miest Počet 

  V.0.1.0.0.170.0003 Počet patentových prihlášok Počet 

  V.0.1.0.0.171.0001 Počet iných foriem ochrany duševného vlastníctva ako patent Počet 

  V.1.0.0.0.151.0001 Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi Počet 

  V.1.0.0.0.151.0002 Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami Počet 

 
V prípade zvolenia indikátora výsledku je potrebné uvedený indikátor doplniť aj do príslušnej 
tabuľky v rámci Opisu projektu v časti 2.2. 


