Bratislava5. októbra 2012
Číslo: 2012-15980/44202:1-11
OZNÁMENIE
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o predkladaní žiadostí
O STIMULY PRE VÝSKUM A VÝVOJ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športuSlovenskej republikyv súlade s § 6a ods. 2
zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z.
z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon“) oznamuje možnosť
podávať žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu vo forme stimulov na výskum
a vývoj v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona v súlade s nasledujúcou špecifikáciou:
a) Dátum a hodina uzatvorenia prijímania žiadostí o stimuly:
21. október 2012 do 24:00 hod. v elektronickej forme a listinnej forme s doručením na
uvedenú adresu najneskoršie dňa 22. októbra 2012 do 14:00 hod.
b) Adresa prijímania žiadostí:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
sekcia vedy a techniky , Stromová 1, 813 30 Bratislava
c) Základný cieľ poskytnutia stimulov:
je poskytnutie stimulov na vytvorenie podmienok pre rozvoj aplikovaného
výskumus orientáciou narozhodujúce odvetvia priemyslu Slovenskej republiky na
zabezpečenie priameho uplatnenia výstupov výskumu a vývoja do praxe. Tieto aktivity
realizovať v súčinnosti s partnerskými organizáciami-spoluriešiteľmi zo štátneho sektoruSAV, sektoru vysokých škôl, z neziskového sektoru a podnikateľského sektoru výskumu
a vývoja, ktorí vytvoria sieť pracovísk zameraných na aplikovaný výskum a vývoj.
Predpokladá sa, že sa vytvoria podmienky pre vznik výskumnej inštitúcie s
medzinárodnou účasťou.
1. Stimuly budú poskytnuté na jednu žiadosť, ktorej súčasťou bude riešenie projektu
aplikovaného výskumu zameraného na nasledovné problematiky:
a. tvárnenie a zváranie,
b. materiály so zameraním na ľahké kovy,
c. problematika logistiky a technológií pre strojársky a elektrotechnický priemysel.
2. Prijímateľ stimulov musí zabezpečiť zmluvnú spoluprácu na riešení projektu
s pracoviskom na niektorej z VŠ, resp. s pracoviskom SAV.
3. Prijímateľ stimulovmusí realizovať výsledky projektu na území SR najneskôr do
piatich rokov po skončení poskytovania stimulov.
4. Žiadateľ v rámci dokladovania naplnenia § 4 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 a § 6 ods. 3, písm.
i) zákona musí predložiť zámer udržateľnosti novovytvoreného, resp. rozšíreného
pracoviska výskumu najmenej päť rokov po ukončení poskytnutia stimulov formou
vypracovania štúdie, ktorá bude súčasťou výstupov projektu a predložená pri
záverečnej oponentúre projektu. Súčasťou štúdie bude zámer vytvorenia právnickej
osoby(ďalej len „inštitúcie“) pre aplikovaný výskum a vývoj, alebo využitie
existujúcej právnickej osoby v priebehu roku 2013, ktorej cieľom bude:
- uskutočňovať výskum a vývoj s priamou väzbou na aplikácie do praxe v oblastiach
aplikovaného výskumu uvedených v bode c) 1.,
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podporovať vedecko-technické aktivity s cieľom zvýšenia kvality aplikovaného
výskumu a zintenzívnenia spolupráce akademickej výskumnej sféry
s hospodárskou praxou a s inštitúciami európskeho výskumného priestoru,
uskutočňovať poradenstvo pri projektovaní, výskume a vzdelávaní pre priemysel,
prispievať k zvýšeniu efektívnosti rozvoja prepojenosti domáceho výskumu
s technologickým a inovačným pokrokom pre zvyšovanie konkurencieschopnosti
domácej ekonomiky,
uskutočňovať propagáciu a zabezpečovať vzájomnú výmenu poznatkov
technologického a inovačného pokroku medzi výskumnými organizáciami,
akademickými inštitúciami a ich uplatnenie vo výrobno-technologickom procese,
podieľať sa na zabezpečovaní ochrany priemyselného vlastníctva,
v záujme využitia poznatkov z činností podobných zahraničných inštitúcií
pôsobiacich v EÚ, zabezpečiť vstup takého subjektu do zakladanej inštitúcie vo
forme partnerstva,
zabezpečovať prenos know-how z vedy, výskumu a vývoja do praxe pre
existujúcich potenciálnych odberateľov,
Prenaplnenie uvedeného zámeru je potrebné:
- pre každú oblasť výskumu vytvoriť samostatné výskumné pracovisko
s odborne orientovanými pracovnými skupinami,
- vypracovať harmonogram aktivít súvisiacich so založením inštitúcie
s tromi samostatnými výskumnými pracoviskamiv priebehu roka 2013,
- vypracovaťschému organizačného začlenenia inštitúcie a výskumných
pracovísk do stávajúcej organizačnej štruktúry žiadateľa vrátane popisu
činnosti novozriadených útvarov,
- vypracovať projektové zámery (vecný a časový plán) inštitúcie
a vytvorených výskumných pracovísk pre roky 2014-2015.

Predpokladaná novozaložená inštitúciamá mať nasledovné atribúty:
- partnerskými organizáciami zakladanej inštitúcie budú SAV, vysoké školy,
priemyselné podniky v SR, podnikateľské zväzy a združenia a zahraničná
právnická osoba typu Fraunhoferovej spoločnosti pre aplikovaný výskum,
- existencia potenciálnych odberateľov, ktorí sú pripravení nakupovať takéto
služby,
- orientácia pôsobnosti inštitúcie v oblastiach, kde Slovensko má možnosť
ponúknuť pre partnerské krajiny špičkové výsledky, smartspecialization,v oblasti
materiálov, predovšetkým ľahkých kovov,v oblasti technológií, predovšetkým
tvárnenia a zvárania, resp. v oblasti logistikya technológií pre strojársky
a elektrotechnický priemysel,
- vytvorenie predpokladov pre vstup orgánov štátnej správy, verejných inštitúcií
a podnikateľských subjektov do inštitúcie, návrh štruktúry riadiacich, vedeckých
a kontrolných orgánov inštitúcie (štatút, stanovy a pod. v súlade s právnymi
predpismi SR). V orgánoch novovytvorenej inštitúcie budú mať zastúpenie
zástupcovia MŠVVaŠ SR a MH SR.
- pri zabezpečení činnosti a udržateľnosti novozaloženej inštitúcie sa
predpokladá využitie všetkých foriem štátnej pomoci vo výške maximálne 30%
disponibilných zdrojov inštitúcie (predpokladá sa, že 70% disponibilných zdrojov
bude zo súkromných, iných verejných a zahraničných zdrojov).
5. Žiadateľ o stimuly musí zabezpečiť podmienky pre udržateľnosť svojej činnosti na
obdobie minimálne piatich rokov po skončení prijímania stimulov v oblasti výskumu,
vývoja a transferu inovácií a vytvoriť podmienky pre realizáciuzámeru vedúce k
hlbšiemu zapojeniu slovenských vedecko-výskumných inštitúcií (VŠ, SAV, rezortné
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VÚ), podnikateľských zväzov, združení a firiem v SR pôsobiacich v súčasných
rozhodujúcich rezortoch priemyslu do medzinárodnej deľby práce, ako aj k lepšiemu
prepojeniu vedy a výskumu s priemyslom.
d) výberové kritériá, podľa ktorých sa budú žiadosti o poskytnutie stimulov
vyhodnocovať a počet bodov prislúchajúcich k jednotlivým výberovým kritériám:
(1) Hodnotenie plnenia kritérií sa v rámci posudzovania žiadostí a hodnotenia projektov
uskutočňuje
a) počtom bodov,
b) slovne výberom z áno/nie,
c) slovným zdôvodnením.
(2) Celkový počet bodov je pri každom odbornom posudku žiadosti a pri každom hodnotení
projektu stanovené maximálnou hranicou 100 bodov. Kritériá hodnotenia sú:
a) Pri posudzovaní predpokladov žiadateľa o stimuly pre vytvorenie nového pracoviska
pre výskum a vývoj podľa § 7 ods. 1 zákona o stimuloch sa prideľujú body podľa § 4
ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona o stimuloch na
1. garanciu žiadateľa
- vytvoriť nové pracovisko (0-20 bodov),
- udržať nové pracovisko aspoň 5 rokov po skončení poberania stimulov (0-30
bodov),
2. garanciu žiadateľa uhrádzať zo svojich vlastných prostriedkov výdavky na
- obstaranie budov a pozemkov (0-10 bodov),
- obstaranie novej technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, ktorú bude
využívať na tento účel aj po skončení poskytovania stimulov (0-20bodov),
- zamestnancov výskumu a vývoja, technikov a ďalší pomocný personál, ktoré nie
sú pokryté zo stimulov (0-20bodov).
b) Pri posudzovaní predpokladov žiadateľa o stimuly pre rozšírenie existujúceho
pracoviska sa prideľujú body podľa § 4 ods. 1 písm. b) a 3 zákona o stimuloch na
1. garanciu žiadateľa
- rozšíriť existujúce pracovisko (0-20 bodov),
- udržať rozšírené pracovisko aspoň 5 rokov po skončení poberania stimulov (020 bodov),
2. garanciu žiadateľa, aby najmenej 5 rokov po skončení poberania stimulov neznížil
výšku ročných výdavkov na výskum a vývoj, ktorú vynakladal z vlastných
prostriedkov pred poskytnutím stimulov (0-10 bodov),
3. garanciu žiadateľa uhrádzať zo svojich vlastných prostriedkov výdavky na
- obstaranie budov a pozemkov, ktoré doteraz neboli v jeho majetku (0-10 bodov),
- obstaranie novej technickej infraštruktúry výskumu a vývoja (0-10 bodov),
- zamestnanie nových zamestnancov výskumu a vývoja, technikov a ďalšieho
pomocného personálu (0-10 bodov),
- zamestnancov výskumu a vývoja, technikov a ďalší pomocný personál, ktoré nie
sú pokryté zo stimulov (0—20 bodov).
c) Pri posudzovaní žiadateľa o stimuly uchádzať sa o stimuly pre výskum a vývoj pri
splnení podmienok sa prideľujú body podľa § 6 ods. 2 písmeno f), g) a h) zákona
o stimuloch na
1. garanciu plánovanej výšky vlastných prostriedkov určených na obstaranie
pozemkov alebo obstaranie budov a dlhodobého hmotného majetku alebo
dlhodobého nehmotného majetku pre účely podľa § 4 ods. 1 písm. a) alebo písm. b)
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zákona o stimuloch počas doby poskytovania stimulov v členení na jednotlivé roky
a účel použitia (0-20 bodov),
garanciu plánovanej výšky vlastných prostriedkov určených na obstaranie
pozemkov alebo obstaranie budov a dlhodobého hmotného majetku alebo
dlhodobého nehmotného majetku pre účely podľa § 4 ods. 1 písm. a) alebo písm.
b) zákona o stimuloch päť rokov po skončení poskytovania stimulov v členení na
jednotlivé roky a účel použitia (0-20 bodov),
mieru zhody informácie o počiatočnom stave zamestnancov výskumu a vývoja
a plánovanom konečnom stave zamestnancov výskumu a vývoja podľa § 4 ods. 1
písm. a) alebo písm. b) zákona o stimuloch a požiadavkách na ich odbornú
kvalifikáciu počas doby poskytovania stimulov v členení na jednotlivé roky (0-15
bodov),
mieru zhody informácie o počiatočnom stave zamestnancov výskumu a vývoja
a plánovanom konečnom stave zamestnancov výskumu a vývoja podľa § 4 ods. 1
písm. a) alebo písm. b) zákona o stimuloch a požiadavkách na ich odbornú
kvalifikáciu päť rokov po skončení poskytovania stimulov v členení na jednotlivé
roky (0-15 bodov),
garanciu plánovanej výšky vlastných prostriedkov určených na zabezpečenie
zamestnancov výskumu a vývoja a dostatočnosť predpokladanej priemernej výšky
mzdy z týchto prostriedkov pre zamestnanca výskumu a vývoja pred zdanením
vrátane odvodov poistného na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie pre účely podľa § 4 ods. 1 písm. a) alebo písm. b)
zákona o stimuloch počas doby poskytovania stimulov v členení na jednotlivé roky
a účel použitia (0-15 bodov),
garanciu plánovanej výšky vlastných prostriedkov určených na zabezpečenie
zamestnancov výskumu a vývoja a dostatočnosť predpokladanej priemernej výšky
mzdy z týchto prostriedkov pre zamestnanca výskumu a vývoja pred zdanením
vrátane odvodov poistného na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie pre účely podľa § 4 ods. 1 písm. a) alebo písm. b)
zákona o stimuloch päť rokov po skončení poskytovania stimulov v členení na
jednotlivé roky a účel použitia (0-15 bodov).

d) Pri hodnotení návrhu projektu aplikovaného výskumu sa prideľujú body na
hodnotenie:
1. relevantnosti projektu (0-20 bodov),
2. očakávaných prínosov projektu (0-40 bodov),
3. vedeckých a odborných kvalít žiadateľa, resp. prekladateľa projektu (0-25
bodov),
4. primeranosti finančných nákladov na projekt (0-15 bodov).
Všetky ostatné kritériá sú slovné s výberom z možností áno/nie.
(3) Žiadateľ je úspešný, ak
a) Pri bodovom posudzovaní predpokladov žiadateľa o stimuly pre vytvorenie nového
pracoviska pre výskum a vývoj podľa § 7 ods. 1 zákona o stimuloch podľa § 4 ods. 1
písm. a) a ods. 2 zákona o stimuloch získala žiadosť minimálne 60 bodov a pri
slovnom hodnotení výberom z áno/nie získal pri všetkých posudzovaniach
a hodnoteniach hodnotenie áno.
b) Pri bodovom posudzovaní predpokladov žiadateľa o stimuly pre rozšírenie
existujúceho pracoviska podľa § 4 ods. 1 písm. b) a ods. 3 zákona o stimuloch získala
žiadosť minimálne 60 bodov a pri slovnom hodnotení výberom z áno/nie získal pri
všetkých posudzovaniach a hodnoteniach hodnotenie áno.
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c) Pri bodovom posudzovaní žiadateľa o stimuly plnenia podmienok podľa § 6 ods. 2
písmeno f), g) a h) zákona o stimuloch získala žiadosť minimálne 60 bodov a pri
slovnom hodnotení výberom z áno/nie získal pri všetkých posudzovaniach
a hodnoteniach hodnotenie áno.
d) Pri bodovom hodnotení návrhu projektu aplikovaného výskumu alebo
experimentálneho vývoja získal projekt minimálne 90 bodov, pričom túto minimálnu
hranicu môže ministerstvo meniť v nadväznosti na aktuálne možnosti štátneho
rozpočtu a pri slovnom hodnotení výberom z áno/nie získal pri všetkých
posudzovaniach a hodnoteniach hodnotenie áno.
e) Žiadateľ o stimuly je úspešný, ak je kladne hodnotená žiadosť aj projekt. V prípade
viacerých projektov v rámci jednej žiadosti sa berie do úvahy len kladne hodnotený
projekt.
e) Formulár žiadosti o stimuly v elektronickej forme sa nachádza na:
www.vedatechnika.sk,
f) Okruh oprávnených žiadateľov o stimuly:
každá právnická osoba, ktorá je podnikateľom podľa § 2 ods. 2 písm. a) Obchodného
zákonníka,
g) výška finančných prostriedkov viazaná na zverejnené oznámenie o predkladaní
žiadostí o stimuly:
1 mil. €,
h) najvyššia a najnižšia výška stimulu, ktorá bude poskytnutá na jednu žiadosť
o stimuly:
1 mil. €,
i) spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí o poskytnutie stimulov:
ak žiadosť o stimuly neobsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 6 zákona,
ministerstvo vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov v lehote do 10 dní od doručenia
výzvy na ich odstránenie;
Konzultácie na sekcii vedy a techniky MŠVVaŠ SR, Dr.h.c., doc. Ing. Juraj Wagner,
PhD., tel.: 02/ 59374 744, e-mail juraj.wagner@minedu.sk
Ing. Alena Péliová, tel.:02/59374 731, e-mail alena.peliova@minedu.sk
denne v hodinách od 9:00 – 11:00 hod.
Žiadosti, ktoré nebudú nespĺňať technické a formálne podmienky ani po lehote
poskytnutej na odstránenie nedostatkov, budú vyradené.
j) Časový harmonogram vyhodnocovania žiadostí o stimuly
1.Rokovanie odbornej komisie pre poskytnutie stimulov sa uskutoční najneskôr do
30dní po uzatvorení prijímania žiadostí.
2.Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie: najneskôr do 30. novembra2012.

doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky
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