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Zámer Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na poskytovanie 

finančnej podpory zo štátneho rozpočtu na projekty programu Eurostars 2 na 

Slovensku do roku 2020 

 

 

I. Úvod  

  

Program Eurostarsbol zriadený na základe Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 743/2008/ES z 9. 

júla 2008 o účasti Spoločenstva na programe výskumu a vývoja uskutočňovanom  spoločne niekoľkými 

členskými štátmi, ktorý je zameraný na podporu výskumu a vývoja vykonávaného malými a strednými 

podnikmi. 

Program  je zameraný na podporu trhovo-orientovaného výskumu, podporuje medzinárodnú vedecko-technickú 

spoluprácu subjektov z členských štátov s dôrazom na malé a stredné podniky, ktoré nemajú dostatočné finančné 

zdroje na výskum a vývoj a inovácie Do programu Eurostars je zapojených 34 krajín. 

 

Program Eurostars 2bol zriadený Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 553/2014 (EÚ) z 15.mája 

2014 o účasti Únie  na programe, výskumu a vývoja uskutočňovanom  spoločne niektorými členskými štátmi, 

ktorý je zameraný na podporu malých a stredných podnikov vykonávajúcich výskum a vývoj na obdobie 2014-

2020.  

 Financovanie projektov programu  Eurostars-2 sa realizuje z rozpočtu Programu Horizont 2020 – Rámcový 

program Európskej únie pre výskum a inovácie, finančných prostriedkov štátneho rozpočtu SR a vlastných 

finančných zdrojov účastníkov projektov zo Slovenskej republiky.  

Program Eurostars 2 a jeho jednotlivé projekty vychádzajú z mechanizmu iniciatívy EUREKA.  

Program Eurostars 2 je riadený sekretariátom EUREKA v Bruseli. 

Slovenská republika sa stala členom programu Eurostars na základe podpisu bilaterálnej dohody dňa 22.6.2011 

medzi  Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) 

a Sekretariátom EUREKA v Bruseli. Dňa 19.5.2016 bola podpísaná nová bilaterálna dohoda pre program 

Eurostars-2. 

 

II. Ciele Slovenskej republiky v rámci programu Eurostars 2 

 

Cieľom programu Eurostars 2 na Slovensku (ďalej len „Eurostars 2 SK“) je: 

- Podporovať projekty, ktoré napĺňajú ciele programu  Eurostars-2, 

- Poskytnúť finančnú podporu  projektom výskumu a vývoja Eurostars-2  SK 

zo štátneho rozpočtu SR, ktoré boli schválené Skupinou vysokých predstaviteľov pre program Eurostars 
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a tým:  

- zvyšovať objem investícií slovenských malých a stredných podnikov (MSP) do výskumu a vývoja, 

- podporovať  zapojenie  slovenských MSP do medzinárodnej spolupráce, 

- podporovať rast konkurencieschopnosti slovenských MSP na európskom trhu,  

- vytvárať nové inovované produkty a služby, 

- vytvárať partnerstvá ako prostriedok na podporu medzinárodnej spolupráce. 

 

Žiadatelia v projektoch, ktoré boli vybraté  na základe  hodnotenia panelu nezávislých expertov zverejňovaných 
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sekretariátom EUREKA a  označené ako kvalifikované pre národné financovanie, sú o tejto skutočnosti 

informované Sekretariátom EUREKA. Títo žiadatelia   sa budú môcť  uchádzať o finančnú podporu v rámci 

programu Eurostars 2 SK podľa § 10 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácií štátnej podpory výskumu a vývoja 

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 sa môžu  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, 

- udržateľná energetika a energie, 

- poľnohospodárstvo a životné prostredie 

 

na základe hodnotenia panelu nezávislých expertov zverejňovaných Sekretariátom EUREKA. 
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III. Právny rámec  

Podpora programu Eurostars 2 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, §8aods. 9, na základe 

bilaterálnej dohody podpísanej medzi ministerstvom a Sekretariátom ERUREKA dňa 19.5.2016, Rozhodnutia 

Európskeho parlamentu a Rady č. 553/2014 (EÚ) z 15.mája 2014 o účasti Únie  na programe, výskumu 

a vývoja uskutočňovanom  spoločne niektorými členskými štátmi, ktorý je zameraný na podporu malých 

a stredných podnikov vykonávajúcich výskum a vývoja vsúlade s Oznámením Komisie 

RámecSpoločenstvapre 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 Eurostars-2 SK 

 

O finančnú podporuprojektu v rámci programu Eurostars 2 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 boli na základe  hodnotenia 

panelu nezávislých expertov zverejňovaných sekretariátom EUREKA označené ako kvalifikované pre národné 

financovanie  a boli schválené Skupinou vysokých predstaviteľov programu Eurostars 2. 

 

V. Implementácia programu Eurostars 2 SK  

 

V Slovenskej republike je poskytovateľom finančnej podpory zo štátneho rozpočtu v rámci programu 

Eurostars-2 SK je ministerstvo. 

 

Za implementáciu programu Eurostars 2 SK zodpovedá: 

 

Odbor implementácie štátnej politiky, európskych a medzinárodných iniciatív výskumu a 

vývoja 

Sekcia vedy a techniky 

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR 

Stromová 1, 813 30 Bratislava. 

 

Implementácia finančnej  podpory zo štátneho rozpočtu v rámci programu Eurostars 2 SK sa bude 

v jednotlivých rokoch realizovať na základe zverejneného hodnotenia sekretariátu EUREKA (zoznam projektov 

kvalifikovaných pre národné financovanie) a na základe alokovaných disponibilných finančných prostriedkov 

v zmysle záväzku ministerstva daného Európskej komisii vo výške 500 000 eur ročne. 

 

VI. Hodnotenie projektov 

 

Ministerstvo nevykonáva odborné hodnotenie obsahu podanej žiadosti, lebo podmienkou pre  získanie podpory 

je, že žiadateľ  bol vybratý na základe hodnotenia panelu nezávislých expertov sekretariátom EUREKA v súlade 

s pravidlami programu Eurostars 2. Ministerstvo tieto výsledky akceptuje. Vykonáva iba kontrolu oprávnenosti 

žiadosti v súlade s kritériami stanovenými Sekretariátom EUREKA.  

 

VII.Finančná podporavybraných projektov Eurostars 2 SK 
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Ministerstvo nevykonáva konečný výber projektov ale akceptuje výsledky zverejnené Sekretariátom  EUREKA.  

Finančná  podpora zo štátneho rozpočtu v rámci programu Eurostars2 SK sa bude v jednotlivých rokoch  

realizovať na základe zverejneného hodnotenia sekretariátu EUREKA (zoznam projektov kvalifikovaných pre 

národné financovanie) a na základe alokovaných disponibilných finančných prostriedkov, v súlade so záväzkom 

ministerstva daným Európskej komisii vo výške 500 000 eur ročne.   

 

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), 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 a  na základe 

bilaterálnej dohody podpísanej medzi ministerstvom a Sekretariátom ERUREKA dňa 19.5.2016.  Jej intenzita je 

uvedená v prílohe č.1.  

Výška finančnej podpory je maximálne 450 000 eur na  dobu  riešenia projektu. 

 

Doba spolufinancovania projektov programu Eurostars 2 SK zo štátneho rozpočtu nesmie presiahnuť 36 

mesiacov. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pri poskytovaní finančnej podpory 

dodržuje postupy v zmysle Národnej stratégie ochrany finančných záujmov  EÚ v Slovenskej republike 

a Strategického plánu boja proti korupcii v Slovenskej republiky a uznesenie vlády 797/2004. 

 

Na poskytnutie finančnej podpory zo štátneho rozpočtu programu Eurostars 2 SK nie je právny nárok. 

 

 

Bratislava 30.5.2016 

 

                                                                                      Marek Hajduk 

                                                                Generálny riaditeľ, Sekcia vedy a techniky 

 


