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Zámer Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR na poskytovanie finančnej podpory zo štátneho 

rozpočtu na projekty programu EUREKA na Slovensku 

do roku 2020 

 

 

I. Úvod  

 

EUREKA je európska iniciatíva zameraná na podporu projektov v oblasti výskumu a 

vývoja s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu vo svetovom meradle. 

Vznikla v roku 1985, je otvorená pre všetky tematické oblasti a je zameraná na trh. 

Účastníkmi v projektoch sú najmä podnikateľské subjekty v spolupráci s univerzitami 

a výskumnými centrami.. Minimálny počet účastníkov tvoria dva subjekty z dvoch rôznych 

členských štátov EUREKA, pričom jednotlivé členské štáty majú odlišné kritériá a postupy na 

podporu projektov. 

Vláda SR na svojom rokovaní schválila plné členstvo SR v európskej iniciatíve EUREKA 

dňa 13. septembra 2000, na základe čoho bola dňa 28. júna 2001 na 19. ministerskej 

konferencii EUREKA v Madride SR uznaná za riadneho člena EUREKA. 

 

II. Ciele SR v rámci programu EUREKA  

 

Cieľom programu EUREKA na Slovensku (ďalej len „EUREKA SK“) je: 

- Podporovať projekty  v súlade s prioritami iniciatívy EUREKA 

- Poskytnúť finančnú podporu na podporu projektom výskumu a vývoja EUREKA  SK 

zo štátneho rozpočtu SR, ktoré boli schválené Skupinou vysokých predstaviteľov 

(HLR) EUREKA 

 

a tým:  

- zvyšovať objem investícií slovenských firiem do výskumu a vývoja, 

- podporovať medzinárodnú spoluprácu v aplikovanom výskume, 

- podporovať rast konkurencieschopnosti slovenských firiem,  

- vytvárať nové inovované produkty a služby, 

- vytvárať partnerstvá ako prostriedok na podporu medzinárodnej spolupráce. 

 

Na základe oznámení zverejňovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) sa budú môcť o finančnú podporu v rámci programu EUREKA 

SK podľa § 10 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácií štátnej podpory výskumu a vývoja 
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a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácií  činnosti vlády a organizácií  ústrednej 

štátnej správy v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.172/2005 Z. z.“)   uchádzať 

právnické a fyzické osoby zo: 

- štátneho sektora, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby 

uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy,  

- sektora vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, 

súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a 

vývoj,  

- neziskového sektora, ktorý tvoria občianske združenia, neziskové organizácie, 

združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj,  

- podnikateľského sektora, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich 

podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj.  

 

Podporené budú projektové žiadosti v súlade s prioritami RIS3 SK: 

- materiálový výskum a nanotechnológie, 

- informačné a komunikačné technológie, 

- biomedicína a biotechnológie, 

- priemyselné technológie, 

- udržateľná energetika a energie, 

- poľnohospodárstvo a životné prostredie 

 

na základe kritérií a podmienok špecifikovaných v oznámení. 

 

III. Právny rámec  

 

Podpora programu EUREKA SK bude realizovaná na základe zákona č. 172/2005 Z. z. 

v súlade s ustanoveniami zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 

§8a ods. 9, na základe prístupu SR k memorandu o porozumení medzi EUREKA 

sekretariátom a členskými štátmi EUREKA a v súlade s Oznámením Komisie Rámec 

Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (Úradný vestník Európskej únie 

2014/C 198/01) a Nariadením Komisie (ES) č. 651/2014 zo 26. júna 2014 o vyhlásení 

určitých druhov kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 107 a 108 

zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách). 

 

IV. Oprávnení žiadatelia o finančnú podporu v rámci programu EUREKA SK 

 

O finančnú podporu projektu v rámci programu EUREKA SK môže podľa §4 ods. 4 

zákona požiadať právnická alebo fyzická osoba so sídlom v SR, zaoberajúca sa výskumom 

a vývojom.  

 

Finančná podpora môže byť poskytnutá len tým žiadateľom, ktorých projekty získali 

štatút EUREKA – boli schválené Skupinou na vysokej úrovni HLR tzv. green list projektov 

sekretariátu EUREKA. Projekt musí spĺňať kritériá EUREKA- civilný charakter výskumu, 
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aspoň jeden partner musí byť z členskej krajiny EUREKA a mať hodnotenie PAM 

(publikované sekretariátom EUREKA).  

O finančnú podporu projektu v rámci programu EUREKA SK sa budú môcť uchádzať aj 

slovenskí riešitelia už bežiacich projektov. 

 

V. Implementácia programu EUREKA SK  

 

Na Slovensku je poskytovateľom finančnej podpory zo štátneho rozpočtu v rámci 

programu EUREKA SK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

Za implementáciu programu EUREKA SK zodpovedá: 

 

Odbor implementácie štátnej politiky, európskych a medzinárodných 

iniciatív výskumu a vývoja 

Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu 

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR 

Stromová 1, 813 30 Bratislava. 

 

Implementácia finančnej  podpory zo štátneho rozpočtu v rámci programu EUREKA SK 

sa bude v jednotlivých rokoch  realizovať formou oznámenia. 

 

VI. Oznámenie 

 

MŠVVaŠ SR zverejňuje oznámenie každoročne na základe alokovaných disponibilných 

finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR. Pri zverejnení oznámenia na daný rok sa 

skonkretizujú  podmienky  poskytnutia dotácie na projekty EUREKA SK oznámenia. Všetky 

informácie o oznámení a ďalšie požiadavky budú zverejnené na webových sídlach 

www.minedu.sk a www.vedatechnika.sk. 

 

Žiadosti o finančnú  podporu zo štátneho rozpočtu v rámci programu EUREKA SK bude 

možné predkladať prostredníctvom informačného systému (podrobnosti budú zverejnené 

v oznámení). Vo všeobecnom formulári, potenciálny žiadateľ vyplní len časti, ktoré sa týkajú 

jeho vlastného projektu (jeho realizovaná časť v rámci konzorcia), na ktoré žiada finančnú 

podporu. Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti bude konzorciálna zmluva, zmluva uzavretá 

medzi riešiteľom projektu zo SR a koordinátorom projektu na medzinárodnej úrovni. 

 

VII. Hodnotenie projektov 

 

V rámci oznámenia o finančnú podporu zo štátneho rozpočtu programu EUREKA SK 

podané projekty musia mať spracované hodnotenie  PAM a publikované na webovej stránke 

EUREKA 

Rámec kritérií pre posudzovanie projektov EUREKA SK na národnej úrovni bude 

v súlade z hodnotiacimi kritériami EUREKA  vypracovaných sekretariátom EUREKA – 

PAM (Project Assesment manual). 
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VIII. Finančná podpora vybraných projektov EUREKA SK 

 

O konečnom výbere predložených návrhov projektov a konkrétnej výške ich finančnej 

podpory zo štátneho rozpočtu, t.j. o výsledku oznámenia, rozhodne poskytovateľ programu 

EUREKA SK podľa výšky disponibilných prostriedkov na ich spolufinancovanie. 

 

Zámer finančnej podpory na spolufinancovanie vybraných projektov programu EUREKA 

SK bude upravený v oznámení, formou uvedenia alokácie celkovej sumy na zverejnené 

oznámenie. 

 

Poskytnutie štátnej podpory závisí od objemu finančných prostriedkov v danom 

rozpočtovom období a podporené budú vybrané projekty EUREKA SK s najvyšším 

hodnotením PAM.  

 

Finančná podpora sa poskytuje v zmysle Nariadenia Komisie (ES) č. 651/2014 zo 26. júna 

2014 o vyhlásení určitých druhov kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa 

článkov 107 a 108 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách). Jej intenzita je 

uvedená v prílohe č.1. Výška finančnej podpory je maximálne 150 000 eur na 1 rok riešenia 

projektu. 

   

Doba spolufinancovania projektov programu EUREKA SK zo štátneho rozpočtu nesmie 

presiahnuť 36 mesiacov. 

 

Na poskytnutie finančnej podpory zo štátneho rozpočtu programu EUREKA SK nie je 

právny nárok. 

 

 

 

Bratislava 23. 8 2016 


