
Registračné číslo:
Req-00347-0001-01

HODNOTENIE ŽIADOSTI O STIMULY PRE VÝSKUM A vÝVOJ
Evidenčné číslo:

ODBORNÝ POSUDOK ŽIADOSTI O STIMULY NA VÝSKUM A vÝVOJ
podl'a § 7 ods. 1 zákona Č. 185/2009 Z. z.

odborníka so znalosťou podnikatel'ského prostredia Slovenskej republiky a Európskej únie
podl'a § 2 ods. 3 Výnosu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

č. CD-2009-23752/12736-1: II v znení výnosu z 5. 3. 2015 Č. 2015-7174/11543:7-15AA
PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE

'a: Evidenčné číslo:
Req-00347-0001

~. I • I '. . •.

Názov žiadosti/projektu:
Výskum pokročilých technológií tvámenia a spájania materiálov a robotizácie technologických procesov vo výrobe komponentov dopravných
prostriedkov

Posudzovateľ:

Záverečné posúdenie žiadosti: Vytvorenie nového pracoviska

Kritérium Body Odpoveď
l. Splnenie podmienok podľa § 4 ods. 1 písm. a) a 2 zákona Č. 18512009 Z. z. 91
2. Splnenie podmienok podľa § 4 ods. 4 až 7 zákona Č. 185/2009 Z. z. áno
3. Splnenie podmienok podľa § 6 ods. 3 zákona Č. 185/2009 Z. z. áno
Celkový počet bodov / Súhrnné vyznenie odpovedí 91 áno

Evidenčné číslo:
Req-00347-000l

Názov žiadosti/projektu:
Výskum pokročilých technológií tvámenia a spájania materiálov a robotizácie technologických procesov vo výrobe komponentov dopravných
prostriedkov

Posudzovateľ:

Odborná šnecializácia nosudzovatel'a:

~------------
Záverečné posúdenie žiadosti: Rozšírenie existujúceho pracoviska

Kritérium Body Odpoveď
1. Splnenie podmienok podľa § 4 ods. l písm. b) a 3 zákona Č. 18512009 Z. z. 92
2. Splnenie podmienok podl'a § 4 ods. 4 až 7 zákona Č. 18512009 Z. z. áno
3. Splnenie podmienok podl'a § 6 ods. 3 zákona Č. 185/2009 Z. z. áno
Celkový počet bodov / Súhrnné vyznenie odpovedí 92 áno

Všetky strany prosíme vytlačiť, na záver podpísať a poslať na adresu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky, Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu, Stromová 1,813 30 Bratislava s označením STIMULY - evidenčné číslo -
NEOTVÁRAŤ.
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Registračné číslo:
Req-00347-0001-0 I

HODNOTENIE ŽIADOSTI O STIMULY PRE VÝSKUM A vÝVOJ
Evidenčné číslo:

Vytvorenie nového pracoviska na výskum a vývoj *

Predpoklady žiadatel'a o stimuly pôsobiť v podnikateľskom prostredí na vytvorenie nového pracoviska na výskum a vývoj

Kategória posudzovania Maximálny Bodové
Špecifikácia posudzujúcich kritérií počet posúdenie

bodov
Splnenie podmienok podľa §4 ods. l písm. a) a 2 zákona Č. 185/2009 Z. z. 100
Garancia žiadateľa vytvoriť nové pracovisko 0-20 18

udržať nové pracovisko aspoň 5 rokov po skončení poberania stimulov 0-30 27
Garancia žiadateľa uhrádzať zo svojich obstaranie budov a pozemkov O- lO 9
vlastných prostriedkov výdavky na obstaranie novej technickej infraštruktúry výskumu a vývoj a, ktorú 0-20 18

bude využívať na tento účel aj po skončení poskytovania stimulov
zamestnancov výskumu a vývoja, technikov a ďalší pomocný personál, 0-20 19
ktoré nie sú pokryté zo stimulov

Celkové bodové posúdenie 91
~

Splnenie podmienok podľa §4 ods. 4 až 7 zákona Č. 185/2009 Z. z. '.~ . .o" -!Itl. VyjadreJ1ie Odpoveď
Dodržanie maximálnej výšky stimulov podľa §4 odsA zákona Č. 185/2009 Z. z. áno / nie áno

,Stanovenie správnej intenzity stimulov podľa §4 odsA zákona Č. 1'85/200'9Z. z. áno / nie áno
Dostatočnosť písomného odôvodnenia žiadateľa, že ním predložený projekt podľa § 2 písm. b) až e) zákona áno / nie áno
Č. 185/2009 Z. z. nebude mať negatívny vplyv na konkurenčné prostredie (čo znamená, že nepôjde hlavne: o
dohodu obmedzujúcu súťaž, zneužívanie dominantného postavenia alebo koncentráciu podľa §4, §8 a §9 zákona
Č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona SNR Č. 347/1990 Zb. o organizácii
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov)
Celkové posúdenie áno

Splnenie podmienok podľa §6 ods. 3 zákona Č. 18512009 Z. z. Vyjadrenie Odpoveď
Platnosť spoločenskej zmluvy alebo zakladatel'skej zmluvy alebo ich úradne overených kópií. áno / nie áno
Platnosť priložených stanov. áno / nie áno
Platnosť výpisu z obchodného registra. áno / nie áno
Negatívny výpis z registra trestov štatutárnych zástupcov žiadateľa nie starší ako tri mesiace. áno / nie áno
Správnosť a hodnovernosť predloženej dokumentácie: výročných správ alebo individuálnych účtovných závierok áno / nie áno
alebo konsolidovaných účtovných závierok, akje ich žiadateľ povinný zostavovať podľa osobitného predpisu;
ak sa na žiadatel'a vzťahuje povinnosť mať individuálne účtovné závierky overené audítorom (§ 6 ods. 4 zákona
Č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), žiadateľ o stimuly prikladá individuálne účtovné
závierky overené audítorom, a to za tri posledné po sebe nasledujúce kalendárne roky alebo hospodárske roky (§
19 zákona Č. 43112002 Z. z. v znení neskorších predpisov), alebo za posledný kalendárny rok alebo hospodársky
rok, ak pbdniká kratšie ako tri kalendárne roky alebo hospodárske' roky (§ 3 ods. 3 a 4 zákona Č. 43112002 Z. z)
Dôverylŕodnosť záväzného vyhlásenia o úplnosti a správnosti údajov uvedených v žiadosti o stimuly. áno / nie áno
Platnosť dokladu vydaného príslušným orgánom, ktorý preukazuje, že žiadateľ o stimuly nie je v konkurze, , áno Ime áno
likvidácii, v súdom určenej správe alebo v inom obdobnom konaní a nie je daňovým dlžníkom.
Platnosť dokladu vydaného príslušným orgánom, ktorý preukazuje, že žiadate!' o stimuly nemá nedoplatky na áno / nie áno
odvodoch poistného na zdravotnom poistení a sociálnom poistení, príspevkoch na starobnom dôchodkovom
sporení.
Reálnosť záväzného vyhlásenia, že najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o schválení áno / nie áno
poskytnutia stimulov žiadateľ o stimuly vytvorí nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja.
Dôveryhodnosť potvrdenia, že žiadatel' o stimuly neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania áno / nie áno
podľa osobitného predpisu (zákon Č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona Č. 125/2006 Z. z.).
Dôveryhodnosť potvrdenia, že žiadateľ o stimuly má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom (§ 8a áno / nie áno
ods. 4 a 5 zákona Č. 52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona Č. 383/2008 Z. z.)
Celkové posúdenie áno

I Slovné vyjadrenie k posúdeniu (max. 10 viet):
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Registračné číslo:
Req-00347-000J-OJ

HODNOTENIE ŽIADOSTI O STIMULY PRE VÝSKUM A vÝVOJ
Evidenčné číslo:

Na základe hodnotiacich kritérií považujem projekt za realizovateľný a odporúčam ho schváliť

Dátum:_

Meno posudzovateľa. Podpis posudzovateľa:
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Registračné číslo:
Req-00347-0001-01

HODNOTENIE ŽIADOSTI O STIMULY PRE VÝSKUM A vÝVOJ
Evidenčné číslo:

Rozšírenie existujúceho pracoviska na výskum a vývoj *

Predpoklady žiadatel'a o stimuly pôsobit' v podnikatel'skom prostredí na rozšírenie existujúceho pracoviska na výskum a
vývoj

Kategória posudzovania Maximálny Bodové
Špecifikácia posudzujúcich kritérií počet posúdenie

bodov
Splnenie podmienok podl'a §4 ods. 1 písm. b) a 3 zákona Č. 185/2009 Z. z. 100
Garancia žiadateľa rozšíriť existujúce pracovisko 0-20 18

udržať rozšírené pracovisko aspoň 5 rokov po skončení poberania 0-20 19
stimulov

Garancia žiadateľa, aby najmenej 5 rokov po skončení poberania stimulov neznížil výšku ročných výdavkov na O- lO 9
výskum a vývoj, ktorú vynakladal z vlastných prostriedkov pred poskytnutím stimulov
Garancia žiadateľa uhrádzať zo svojich obstaranie budov a pozemkov, ktoré doteraz neboli v jeho majetku 0-10 9
vlastných prostriedkov výdavky na obstaranie novej technickej infraštruktúry výskumu a vývoja 0-10 9

zamestnanie nových zamestnancov výskumu a vývoja, technikov a 0-10 9
ďalšieho pomocného personálu
zamestnancov výskumu a vývoja, technikov a ďalší pomocný personál, 0-20 19
ktoré nie sú pokryté zo stimulov

Celkové bodové posúdenie 92

Splnenie podmienok podľa §4 ods. 4 až 7 zákona Č. 185/2009 Z. z. Vyjadrenie Odpoveď
Dodržanie maximálnej výšky stimulov podľa §4 ods.4 zákona Č. 18512009 Z. z. áno / nie áno
Stanovenie správnej intenzity stimulov podľa §4 ods.4 zákona Č. 185/2009 Z. z. áno / nie áno
Dostatočnosť písomného odôvodnenia žiadateľa, že ním predložený projekt podľa § 2 písm. b) až e) zákona áno / nie áno
Č. 18512009 Z. z. nebude mať negatívny vplyv na konkurenčné prostredie (čo znamená, že nepôjde hlavne: o
dohodu obmedzujúcu súťaž, zneužívanie dominantného postavenia alebo koncentráciu podľa §4, §8 a §9 zákona
Č. 136/200 l Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona SNR Č. 347/1990 Zb. o organizácii
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov)
Celkové posúdenie áno

Splnenie podmienok podľa §6 ods. 3 zákona Č. 185/2009 Z. z. Vyjadrenie Odpoveď
Platnosť spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej zmluvy alebo ich úradne overených kópií. áno / nie áno
Platnosť priložených stanov. áno / nie áno
Platnosť výpisu z obchodného registra. áno / nie áno
Negatívny výpis z registra trestov štatutárnych zástupcov žiadateľa nie starší ako tri mesiace. áno / nie áno
Správnosť a hodnovernosť predloženej dokumentácie: výročných správ alebo individuálnych účtovných závierok áno / nie áno
alebo konsolidovaných účtovných závierok, akje ich žiadateľ povinný zostavovať podľa osobitného predpisu;
ak sa na žiadateľa vzťahuje povinnosť mať individuálne účtovné závierky overené audítorom (§ 6 ods. 4 zákona
Č. 43112002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), žiadateľ o stimuly prikladá individuálne účtovné
závierky overené audítorom, a to za tri posledné po sebe nasledujúce kalendárne roky alebo hospodárske roky (§
19 zákona Č. 43112002 Z. z. v znení neskorších predpisov), alebo za posledný kalendárny rok alebo hospodársky
rok, ak podniká kratšie ako tri kalendárne roky alebo hospodárske roky (§ 3 ods. 3 a 4 zákona Č. 431/2002 Z. z)
Dôveryhodnosť záväzného vyhlásenia o úplnosti a správnosti údajov uvedených v žiadosti o stimuly. áno / nie áno
Platnosť dokladu vydaného príslušným orgánom, ktorý preukazuje, že žiadateľ o stimuly nie je v konkurze, áno / nie áno
likvidácii, v súdom určenej správe alebo v inom obdobnom konaní a nie je daňovým dlžníkom.
Platnosť dokladu vydaného príslušným orgánom, ktorý preukazuje, že žiadateľ o stimuly nemá nedoplatky na áno / nie áno
odvodoch poistného na zdravotnom poistení a sociálnom poistení, príspevkoch na starobnom dôchodkovom
sporení.
Reálnosť záväzného vyhlásenia, že najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o schválení áno / nie áno
poskytnutia stimulov žiadateľ o stimuly vytvorí nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja.
Dôveryhodnosť potvrdenia, že žiadateľ o stimuly neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania áno / nie áno
podľa osobitného predpisu (zákon Č. 8212005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona Č. 125/2006 Z. z.).
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Registračné číslo:
Req-00347-0001-01

HODNOTENIE ŽIADOSTI O STIMULY PRE VÝSKUM A vÝVOJ
Evidenčné číslo:

Dôveryhodnosť potvrdenia, že žiadateľ o stimuly má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom (§ 8a áno I nie áno
ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z.)
Celkové posúdenie áno

Slovné vyjadrenie k posúdeniu (max. 10 viet):
Na základe hodnotiacich kritérií odporúčam projekt prijať a schváliť.

Dátum=-'

Meno posudzovateľa: Podpis posudzovateľa:
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Registračné čislo: Rtq-00347-0001 HODNOTENIE ŽiADOSTI O STIMULY PRE VYSKUM A VYVOJ
Evidenčné číslo:

ODBORNÝ POSUDOK ŽIADOSTI O STIMULY NA VÝSKUM A VÝVOJ
podľa § 7 ods. 1 zákona Č. 185/2009 Z. z.

odborníka so všeobecným prehľadom o výsledkoch výskumu a vývoja
dosiahnutých v jednotlivých odboroch skupín odborov vedy a techniky

podl'a § 2 ods. 2 Výnosu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Č. CD-2009-23752/12736-l:1l v znení výnosu z 5.3.2015 č. 2015-7174/11543:7-15AA

VŠEOBECNÝ PREHĽAD

Evidenčné číslo:
Req-00347-0001

Názov žiáťlosti/proJe tu:
Výskum pokročilých technológií tvámenia a spájania materiálov a robotizácie technologických procesov vo výrobe komponentov dopravných
prostriedkov

Posudzovateľ:

rosím Váš profesionálny vzťah k zodpovednému riešitel'ovi:

Záverečné posúdenie žiadosti:
Kritérium Body Odpoveď
1. Splnenie podmienok podľa § 4 ods. 6 zákona Č. 185/2009 Z. z. áno

2. Splnenie podmienok podľa § 6 ods. 2 pism. f), g) a h) zákona Č. 185/2009 Z. z. 100

Celkový počet bodov 1 Súhrnné vyznenie odpovedí

Všetky strany prosíme vytlačiť, na záver podpísat' a poslat' na adresu \1inisterstva školstva, vedy, výskumu a.špo~tu, S~ovenskej
republiky, Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu. Stromová 1.813 30 Bratislava s označením STIMULY - evidenčné čfslo -

NEOTVÁRAŤ.
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Registračné čislo: Req-00347-0001 HODNOTENlE ŽiADOSTI O STIMULY PRE VÝSKUM A vÝVOJ
Evidenčné číslo:

Predpoklady žiadatel'a o stimuly uchádzat' sa o stimuly pre výskum a vývoj v relácii výsledkov výskumu a vývoja
dosiahnutých v jednotlivých odboroch skupín odborov vedy a techniky

Kategória posudzovania Vyjadrenie Odpoveď
Špecifikácia posudzujúc ich kritérií

Splnenie podmienok podl'a § 4 ods. 6 zákona č. 18512009 Z. z.

Miera zhody vyhlásenia žiadateľa o stimuly, že áno I nie áno
- k existujúcim výsledkom výskumu a vývoja v oblasti pre neho potrebnej nemá prístup, a preto musí sám vykonať
výskum a;,ývoj v tejto oblasti alebo -
- výsledky výskumu a vývoja v oblasti pre neho potrebnej neexistujú alebo sú špecifické, a preto musí sám
vykonať výskum a V)'voj v tejto oblasti s objektívnou skutočnosťou.

Miera zhody vyhlásenia žiadateľa o stimuly o riziku a zložitosti výskumu a vývoja v oblasti pre neho potrebnej áno I nie áno
s objektívnou skutočnosťou a tým objektívnosť potreby poskytnutia dotácie podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č.
185/2009 l .. z.

Miera zhody vyhlásenia žiadateľa o stimuly. že bude I nebude spolupracovať s ďalšími podnikateľmi. A ak bude. áno / nie áno
potom miera zh<il.dyjeho vyhlásenia o počte podnikateľov, s ktorými spolupracuje na projekte výskumu a vývoja, s
objektívnou skutočnosťou.

Celkové posúdenie
,

áno.- ,,
»

ii iIJ' a. ~
Kategória posudzovania Maximálny Bodové
Špecifikácia posudzujúcich kritérií počet posúdenie

bodov
Splnenie podmienok podľa § 6 ods. 2 písm. f), g) a h) zákona Č. 185/2009 Z. z. 100
Garancia plánovanej \')'šky vlastných prostriedkov určených na obstaranie pozemkov alebo obstaranie budova 0·20 20
dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku pre účely podľa § 4 ods. l pism. a) alebo
písm. b) počas doby poskytovania stimulov v členení na jednotlivé roky a účel použitia.

Garancia plánovanej \'~'šky vlastných prostriedkov určených na obstaranie pozemkov alebo obstaranie budova 0-20 20
dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku pre účely podľa § 4 ods. I písm. a) alebo
písm. b) päť rokov po skončení poskytovania stimulov v členení na jednotlivé roky a účel použitia.

Miera zhody informácie o počiatočnom stave zamestnancov výskumu a vývoja a plánovanom konečnom stave 0-15 15

zamestnancov výskumu a vývoja podľa § 4 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) a požiadavkách na ich odbornú
kvalifikáciu počas doby poskytovania stimulov v členení na jednotlivé roky s objektívnou skutočnosťou.

Miera zhody informácie o počiatočnom stave zamestnancov výskumu a vývoja a plánovanom konečnom 0-15 15

stave zamestnancov výskumu a vývoja podľa § 4 ods. l písm, a) alebo písm. b) a požiadavkách na ich
odbornú kvalifikáciu päť rokov po skončení poskytovania stimulov v členeni na jednotlivé roky s objektívnou
skutočnosťou.
Garancia plánovanej výšky vlastných prostriedkov určených na zabezpečenie zamestnancov výskumu a vývoja a 0- 15 15
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. l písm. a) alebo písm. b) počas doby poskytovania stimulov v
členení na jednotlivé roky a účel použitia.

Garancia plánovanej výšky vlastných prostriedkov určených na zabezpečenie zamestnancov výskumu a vývoja a 0-15 15
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. I písm. a) alebo písm. b) päť rokov po skončení poskytovania
stimulov v členení na jednotlivé roky a účel použitia,

Celkové bodové posúdenie 100

Slovné vyjadrenie k posúdeniu (max. 10 viet):

Riešiteľ dostatočne doložil predpoklady na riešenie projektu. Požadované prostriedky sú v relácii s náročnosťou projektu. Rovnako garantuje
vlastné prostriedky na zabezpečenie zamestnancov a materiálové vybavenie, potrebné na riešenie. Riešenie zabezpeči zvýšenie kvality
technológie a hotových výrobkov.

Dátum: 08.06.201 S
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Registračné číslo: Req-003~7-000 I

Meno posudzovatel'a:-

HOD:\OTEšIE ŽIADOSTI O STIMULY PRE VYSKU\1 A vÝVOJ
Evidenčné číslo:

Podpis posudzovateľa:
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Registračné čís.o:
Req-00347-000 l-O1

HODNOTENIE ŽIADOSTI O STIMULY PRE VÝSKUM A vÝVOJ
Evidenčné číslo:

HODNOTENIE PROJEKTU PRIEMYSELNÉHO VÝSKUMU
ALEBO EXPERIMENTÁLNEHO VÝVOJA ZO ŽIADOSTI O STIMULY

NA VÝSKUM A VÝVOJ podl'a § 7 ods. 3 zákona Č. 185/2009 Z. z.
hodnotitel'om

podl'a § 2 ods. 4 Výnosu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Č. CD-2009-237S2/12736-I:ll v znení výnosu zS. 3.2015 Č. 20IS-7174/11S43:7-ISAA

PRIEMYSELNÝ VÝSKUM ALEBO EXPERIMENTÁLNY vÝVOJ

Evidenčné číslo:
2015-10965/19794: 1-15AA

Názov žiadosti/projektu:
Priemyselný výskum High Tech Automotive technológií / Výskum pokročilých technológií tvámenia a spájania materiálov a robotizácie
technologických procesov vo výrobe komponentov dopravných prostriedkov
Relevantnosť projektu k iným projektom žiadosti:
v žiadosti nie sú iné projekty

Hodnotitel':

Záverečné hodnotenie projektu

Maximálny počet bodov 100
Kritérium . Body
l. Relevantnosť projektu 19
2. Očakávané prínosy projektu 38
3. Žiadateľ, predkladateľ projektu 22
4. Primeranosť finančných nákladov projektu 15
Celkový počet bodov 94

Všetky strany prosíme vytlačiť, na záver podpísať a poslať na adresu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky, Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu, Stromová l, 813 30 Bratislava s označením STIMULY - evidenčné číslo-
NEOTVÁRAŤ.
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Registračné číslo:
Req-00347-0001-01

HODNOTENIE ŽiADOSTI O STIMULY PRE VÝSKUM A vÝVOJ
Evidenčné číslo:

Kópia tejto časti odborného posudku môže byť zaslaná navrhovateľovi projektu

1. Relevantnosť projektu

Kritéria pre posúdenie Rozsah Body
bodového
hodnotenia

Do akej miery je návrh zamerania projektu v súlade s doterajším predmetom podnikania (činnosťami) a s druhom
podnikateľskej činnosti žiadateľa o stimuly pre výskum a vývoj (podľa bodu 3. Prílohy k zákonu Č. 185/2009 Z.
z.)?
Do akej miery prispejú výsledky projektu k predpokladanému vývoju (nárastu) novej výroby (služieb) po zriadení
nového alebo rozšírení existujúceho pracoviska pre vykonávanie výskumu a vývoja z hľadiska objemu a kvality,
roku dosiahnutia plánovaného objemu výroby (služieb) v členení na plnenie do Slovenskej republiky ana vývoz
(podľa bodu 4. Prílohy k zákonu Č. 185/2009 Z. z.)? 0-20 19
Do akej miery sú navrhované ciele projektu v súlade s marketingovým prieskumom relevantného trhu a ich
realizácia prinesie žiadateľovi o stimuly špecifické výhody v porovnaní s konkurenciou, ktoré následne zabezpečia
realizáciu dosiahnutých výsledkov projektu na vybranom trhu?
Do akej miery je v projekte zabezpečená technická a ekonomická komplexnosť riešenia?
Zvýši sa významným spôsobom konkurencieschopnosť žiadateľa o stímuly po realizácii projektu a zabezpečí sa
jeho ďalší rozvoj?

Slovné zdôvodnenie
atrí k.najvýznamnejším slovenským dodávateľom výliskov do automobilového priemyslu. Žiadateľ v projekte prirodzene

reaguje n.íIsúčasni trend zvyšovania podielu hltíkQ.SkOV-~ stavbe automobilových karosérií na Slovensku a potrebu ich spájania
s inými typmi materiálov (najmä v spoločnosti orá nl'!Slovensku začala s výrobou už druhého automobilu s hliníkovou resp.
hybridnou kar~~iou. Ak si.žiadateľ chce udržať významné dodávatel'ské postavenie v tejto spoločnosti musí si nutne vytvoriť potrebné
kompetencie aj v!5výrobe hl1níkových dielovaich spájaní s inými materiálmi. Projekt zahŕňa aktivity, ktoré presne k takýmto kompetenciám
povedú. Týka sa tvárnenia hliníkových dielov, ich spájania a vrátane návrhu a optimalizácie vhodného robotizovaného pracoviska. Vzhľadom
na to, že vo všetkých plánovaných aktivitách ide o vytv.orenie vlastného know-how, ktoré je základnou konkurenčnou výhodou, nie je možné
t!Wcétopoznatky získať inak ako vlastným výskumom, pretože ich nikto zadarmo neposkytne a pokia!' by si ich žiadate!' musel kupovať.nemohol
by'svojimi nákladmikonkurovať s dodávateľmi, ktorí takéto know-how majú. Naopak, vytvorenie vlastnej znalostnej databázy v tejto
rozvíjajúcej sa oblasti môže žiadateľovi dlhodobo poskytnúť významné zvýšenie pridanej hodnoty jeho výrobkov (vlastné vložené know-how).
Vybudovanie kvalitného vývojového pracoviska je úplne v súlade so súčasnými potrebami SR smerujúcimi k zmene výrobno' -dodávateľských
firiem na výrobno vývojové.

Silné stránky
Žiadateľ patrí k veľkým podnikom s dostatočnou finančou silou a infraštruktúrou na vytvorenie kvalitného vývojového pracviska. Má
vytvorené silné väzby na automobilový priemysel, kde patrí k významným dodávate!'om, čo mu umoťňuje realisticky posudzovať výskumn
potreby a súčasne zhodnocovč efektivitu výskumných aktivít. Žiadateľ má vynikajúce predpoklady dosiahnuť podstatný pokrok vo svojich
kompetenciách prostredníctvom tohto projektu.
Projekt je zameraný na komplexné riešenie problematiky výroby automobilových dielov z nových materiálov od ich tvámenia, cez spájanie až
po návrh potrebného technologického robotizovaného pracoviska.

Slabé stránky
Slabou stránkou predkladaného projektu je, že zodpovedným riešiteľom a koordinátorom projektu nie je priamo zodpovedný zamestnanec
žiadateľa, ale vedúci spoluriešitel'skej organizácie, ktorá je prakticky akademickým pracoviskom a ktorá sa špecializuje len najednu z troch
dôležitých čiastkových úloh (robotické pracovisko). Takéto usporiadanie nie je veľmi šťastné, pretože zodpovedný riešiteľ by mal mať silné
kompetencie aj vo vzťahu k žiadateľskému pracovisku aby sa predpokladané ciele dosiahli optimálnym spôsobom.

Iný komentár
Projekt je úplne v súlade so stratégiou RIS3, smeruje k vytvoreniu silných kompetencií v oblasti vývoja a výroby automobilových dielov z
netradičných materiálov, kde je konkurenčné prostredie ešte slabo vyvinuté,a pracovisko žiadateľa má tak reálne šance stať sa silným globálnym
hráčom v danej oblasti. Takýto typ projektu trbajednoznačne podporiť.
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Registračné číslo:
Req-00347-0001-01

HODNOTENIE ŽIADOSTI O STIMULY PRE VÝSKUM A vÝVOJ
Evidenčné číslo:

Kópia tejto časti odborného posudku môže byť zaslaná navrhovatel'ovi projektu

2. Očakávané prínosy projektu
Kritéria pre posúdenie Rozsah Body

bodového
hodnotenia

Aká je miera významu predpokladaných výsledkov projektu (Je predmet výstupu projektu významný len pre
rozvoj výroby (služieb) samotného žiadateľa o stimuly alebo aj pre rozvoj výskumu a vývoja všeobecne)?
Obsahujú očakávané výstupy a prínosy projektu v dostatočnej miere merateľné ukazovatele?
Akú úroveň (stupeň zmeny pred a po realizácii projektu) dosahujú príslušné merateľné ukazovatele? (napr.
materiálová a energetická náročnosť; nárast počtu patentov, vynálezov a úžitkových vzorov; nárast počtu
modelov, prototypov, nových výrobkov, softvérových produktov; nárast počtu nových a overených technológií,
poloprevádzkových liniek; zvýšenie objemu využívania obnoviteľných zdrojov apod.)

0-40 38
Aká je miera očakávaných ekonomických prínosov projektu (napr. dosahovaná pridaná hodnota, zvýšenie
celkového obratu, zlepšenie hospodárskeho výsledku, podpora exportu a pod.)?
Do akej miery budú výsledky projektu využiteľné v praxi (z pohľadu žiadateľa o stimuly, v rámci regiónu, v rámci
Slovenska, v zahraničí, pre export)?
Aká je miera prínosov výsledkov projektu pre rozvoj žiadateľa o stimuly (rozvoj jeho výroby (služieb); pre
národohospodársky a celospoločenský rozvoj; pre naplnenie prioritných smerov výskumu a vývoja (sú uvedené v
RIS3 - SK); pre ochranu životného prostredia; pre riešenie problémov zlyhávania trhu?

Slovné zdôvodnenie
Projekt je jednoznačne orientovaný na zlepšenie konkurencieschopnosti žiadateľa pri vývoji a výrobe automobilových dielov z nových
materiálov.žiadateľ v súčasnosti patrí k popredným slovenským dodávateľom do automobilového priemyslu. Z tohto pohľadu je nepochybné,
že v prípade úspešného naplnenia cieľov projektu jeho výsledky budú využiteľné v praxi a žiadateľovi prinesú významné ekonomické prínosy.
Nové technológie budú mať aj veľký exportný potenciál, pretože v tejto oblasti zatiaľ nie je vytvorené silné konkurenčné prostredie. Projekt
úplne naplňa aj ciele stratégie RIS3 - je orientovaný na oblasť strategickej špecializácie automobilový priemysle a v oblasti výskumu na nové
materiály so zameraním na ľahké kovy, ich tvárnenie a tvorbu robotizovaných pracovísk, čo sú perspektívne oblasti strategickej špecializácie.
Výsledky projektu budú významné najmä pre žiadateľa, pretože budú zvyšovať jeho know-how a kompetencie v danej oblasti, prítomnosť
spoluriešiteľa z univerzitného prostredia však dáva dobré predpoklady aj na ich širšie všeobecnejšie využitie pre celú oblasť výskumu, najmä v
oblasti tvorby robotizovaných pracovísk.

Silné stránky
projekt je v naprostom súlade so stratégiou RIS3 aje orientovaný na rýchle využitie výsledkov v praxi. Pre budúce postavenie žiadateľa bude
mať zásadný prínos. Má potenciál aj pre zlepšenie postavenia Slovenska v globálnom meradle. Vytvorené výskumné pracovisko môže dať
vhodné stimuly aj pre ďalšie výskumnovývojové práce na Slovensku s realistickým výstupom do praxe.

Slabé stránky
Slabou stránkou žiadosti je, že merateľné ukazovatele sú veľmi všeobecné a bližšie záväzne nešpecifkované. Okrem konkrétneho záväzku
vytvorenia miest výskumných zamestnancov, nebude možné úplne kvalifikovanie posúdiť mieru naplnenia cieľov, pretože pokrok vo
vytvorenom vlastnom know-how žiadateľa bude len ťažko identifikovateľný. Samotná existencia virtuálnych modelov a znalostných databáz
po ukončení projektu síce môže ale nemusí byť významným prínosom pre žiadateľa a spoločnosť. Lepší výber merateľných ukazovateľov by
žiadosti prospel.

Iný komentár
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Registračné číslo:
Req-00347-000 l-Ol

HODNOTENIE ŽIADOSTI O STIMULY PRE VÝSKUM A vÝVOJ
Evidenčné číslo:

Kópia tejto časti odborného posudku môže byť zaslaná navrhovateľovi projektu

3. Žiadatel', predklada tel' projektu
Kritéria pre posúdenie Rozsah Body

bodového
hodnotenia

Do akej miery sú žiadateľ o stimuly a spoluriešiteľská organizácia participujúca na projekte profesionálne
kompetentní pre riešenie projektu?
Aké sú odborné predpoklady zodpovedného riešiteľa projektu?
Aká je kvalita personálneho zabezpečenia riešiteľského kolektívu?
Dosahuje žiadateľ o stimuly stabilné hospodárske výsledky? V prípade začínajúcich podnikov, je predložený
finančný plán ako súčasť podnikateľského plánu, reálny a presvedčujúci? 0-25 22
Má žiadateľ o stimuly primerané a stabilné prevádzkové priestory? Má vhodné a stabilné priestory pre realizáciu
projektu? Do akej miery je celková súčasná ínfraštruktúra žiadateľa o stimuly zárukou kvalitného riešenia
projektu? Je schopný na požadovanej úrovni zabezpečiť riešenie projektu po stránke materiálovej a technickej
počas celej doby trvania projektu?
Má žiadateľ o stimuly dokladované stabilné a dostatočné finančné zdroje potrebné pre spolufinancovanie projektu
a na zavedenie dosiahnutých výsledkov do výrobnej praxe alebo do služieb?

Slovné zdôvodnenie
Žiadate!' je veľkým podnikom s vysokým podielom exportu a dobrým ínfraštruktúrnym a finančným zázemim. Žiadatel' deklaroval dostatočnú
požadovanú finančnú stabilitu a dispozičné prostriedky na riešenie projektu. Nie sú žiadne pochybnosti o jeho schopnosti primerane zabezpečiť
riešenie projektu v navrhovanom rozsahu. Odborný tím je zostavený vyvážene, z menovaných riešiteľov však nie sú zrejmé zodpovednosti za
jednotlivé tri okruhy, čo je trochu na škodu. Riešiteľský kolektív má vysokých podiel mladých výskumníkov, čo je potrebné oceniť. Projektu by
prospelo, keby zodpovedným riešiteľom bol zamestnanec žiadateľa.

Silné stránky
Žiadateľ je silný priemyselný partner s dobrým priestorovým, technologickým a finančným zázemím. Hospodárske výsledky sú dlhodobo
stabilné, žiadateľ patrí k popredným tradičným slovenským výrobným podnikom. V minulosti preukázal výbornú schopnosť adaptovať sa na
nové trendy, čoho dôkazom je aj predkladaný projekt. V riešiteľskom kolektíve je vysoký podiel mladých výskumníkov do 35 rokov.

Slabé stránky
Nie sú definované zodpovednosti za tri kľúčové oblasti. Nie je zrejmé, či v kolektíve výskumníkov sú špecialisti na oblasť tvámenia, ktorá
je jednou z kľúčových. Ak nie treba ich pre riešenie projektu nevyhnutne získať. Zodpovedný riešite!' celého projektu je zo spoluriešiteľskej
organizácie, čo môže oslabovať jeho akčno sť vo vzťahu k žiadate!'ovi.

Iný komentár
Požadované formuláre žiadosti možno nedostatočne vytvárajú priestor na podstatné informácie potrebné pre posúdenie projektu. Na základe
nedostatočných údajov resp. chýbajúcich detailov nie je vždy možné objektívne posúdiť kvalitu projektu. Žiadate!'a za to však nemožno
kritizovať, pokiaľ poskytol informácie v požadovanom rozsahu.
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Registračné číslo:
Req-00347-000 1-0 1

HODNOTENIE ŽIADOSTI O STIMULY PRE VÝSKUM A vÝVOJ
Evidenčné číslo:

Kópia tejto časti odborného posudku môže byť zaslaná navrhovateľovi projektu

4. Primeranosť finančných nákladov projektu

Kritéria pre posúdenie Rozsah Body
bodového
hodnotenia

Do akej miery sú navrhované finančné požiadavky (na materiál mzdy, cestovné výdavky, ...) dostatočné /
nedostatočné pre úspešné vyriešenie projektu?
Do akej miery sú celkové náklady na riešenie projektu adekvátne vzhl'adom na zameranie projektu sa na 0-15 15
navrhovaný harmonogram?
Zohl'adňujú celkové náklady na riešenie projektu plánovaný podiel vlastných zdrojov žiadatel'a adekvátny k
jednotlivým aktivitám v rámci projektu? Ak nie, definujte Váš návrh rozdelenia.

Slovné zdôvodnenie
Rozpočet projektu je primeraný navrhovaným aktivitám a predpokladaným prínosom projektu. Jednotlivé položky sú plánované primerane a sú
dostatočne špecifikované v požadovanom rozsahu. Rozdelenie prostriedkov medzi riešiteľa a spoluriešitel'skú organizáciu je primerané.
Výška plánovaných nákladov je primeraná slovenským ekonomickým podmienkam, čo sa týka miezd aj možnostiam verejných zdrojov na
podporu podobných projektov.

Silné stránky
Z pohl'adu hodnotitel'aje sympatické, že žiadatel' prakticky úplne pokrýva nepriame výdavky projektu aj odpisy využívaných zariadení z
vlastných zdrojov a štátnu podporu žiada najmä na mzdy a nevyhnutný materiál a služby v rámci riešenia projektu. Podpora je takto poskytnutá
na priame výdavky riešenia spojené vždy s istým rizikom a nie na krytie výdavkov z minulých investícií (odpisy) resp. nepriamych nákladov.

Slabé stránky
žiadne výhrady

Iný komentár

Dátum: Meno posudzovatel'a:

Podpis posudzovateľa:
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R~i5tT3ČDé číslo: Req-00347-0001 llODNOTENJE ŽL'\DOSTI o STIMULY PRE VÝSKUM A vÝVOJ
Evidenčné číslo:

HODNOTE~IE PROJEKTU PRIEMYSELNÉHO VÝSKUMU
ALEBO EXPERIi\lENT..\LNEHO VÝVOJA ZO ŽIADOSTI O STIMULY

~A Y\'SKl'i\l A vÝVOJ podľa § 7 ods. 3 zákona Č. 18512009 Z. z.
hodnotiteľom

podl'a § 2 ods. -l Výnosu :\Iinisterstl'a školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Č. CD-2009-23752/12736-1: 11 " znení výnosu z 5. 3. 2015 Č. 2015-7174fll543:7-15AA

PRIEMľSELl\,)' V\'SKlIl\I ALEBO EXPERIMENTÁLNY VÝVOJ

•••• f1Evidenčné číslo:
Req-00347-0001

Názov žiadosti/projektu:
Výskum pokročilých technológií tvámenia a spájania materiálov
Rclcvantnost' projektu li iným projektom žiadosti:
priemyseln)' výskum

Hodnotitel':

Pracovisko:

- ---~-
Email Fax:~ ~__ ~ __ -L~ __ ~~~ __ ~ __ ~ __ ~

Po íšte prosím Váš profesionálny vzťah k zodpovednému riešitel'ovi:

Záverečné hodnotenie projektu
Maximálny počet bodov 100

Kritérium Body

1. Relevantnosť projektu 20

2. Očakávané prínosy projektu 40

3, Žiadateľ. predkladateľ projektu 25

4. Primeranosť finančných nákladov projektu 15

Celkový počet bodov 100

Všetky strany prosíme vytlačiť, na záver podpísat' a poslať na adresu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky, Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu, Stromová 1, 813 30 Bratislava s označením STIMULY - evidenčné číslo-
~EOTVÁRAŤ.
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Reci,tr.čoé číslo: Req-00347-0001 HODNOTENIE ŽiADOSTI O STIMULY PRE VYSKUM A V'Í'VO.I
Evidenčné číslo:

HODNOTENIE PROJEKTU PRIEMYSELNÉHO VÝSKLMU
ALEBO EXPERIMENTÁLNEHO VÝVOJA ZO ŽIADOSTI O STH1lLY

NA VÝSKUM A vÝVOJ podl'a § 7 ods. 3 zákona č. 185/2009 Z. z.
hodnotiteľom

podl'a § 2 ods. 4 Výnosu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
č. CU-2009-23752112736-1:11 v znení výnosu z 5. 3. 2015 Č. 2015-7174/1l543:7-l5AA

PRIEMYSELNÝ VÝSKID1 ALEBO EXPERlME~T;\.LNY vÝVOJ

Evidenčné číslo:
Req-00347-000 l

Názov 7.iadosti/projektu:
Výskum pokročilých technológií tvárnenia a spájania materiálov
Relevantnosť projektu k iným projektom žiadosti:
priemyselný výskum

Hodnotiteľ: "'----------------i.__._
Email. Fax:
Po píšte prosím Váš profesionálny vzťah k zodpovednému riešitel'ovi:

Záverečné hodnotenie projektu
Maximálny počet bodov HJO

Kritérium Body
1. Relevantnosť projektu 20

2. Očakávané prínosy projektu 40

3. Žiadateľ, predkladatel' projektu 25

4. Primeranosť finančných nákladov projektu 15

Celkový počet bodov 100

Všetky strany prosíme vytlačiť, na záver podpísať a poslať na adresu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky, Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu, Strumuvá 1,813 30 Bratislava s označením STIMULY - evidenčné číslo-
NEOTVÁRAŤ.
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Regi>tračDé číslo: Rcq-OO.l47-000l HODNOTENIE ZIADOSTI O STIMULY PRE VYSKUM A VYVQJ
Evidenčné číslo:

Kópia tejto časti odborného posudku môže byť zaslaná navrhuvateľuvi projektu

1. Relevantnosť projektu

Kritéria pre posúdenie Rozsah Body
bodového
hodnotenia

Do akej miery je návrh zamerania projektu v súlade s doterajším predmetom podnikania (činnosťami) a s druhom
podnikateľskej činnosti žiadateľa o stimuly pre výskum a vývoj (podľa bodu 3. Prílohy k zákonu Č. 18512009 Z.
z.)?

Do akej miery prispejú výsledky projektu k predpokladanému vývoju (nárastu) novej výroby (služieb) po zriadení
nového alebo rozšírení existujúceho pracoviska pre vykonávanie výskumu a vývoja z hľadiska objemu a kvality,
roku dosiahnutia plánovaného objemu výroby (služieb) v členení na plnenie do Slovenskej republiky ana vývoz
(podľa bodu 4. Prílohy k zákonu Č. 185/2009 Z. z.)? 0-20 20
Do akej miery sú navrhované ciele projektu v súlade s marketingovým 'flrieskumom relevantného trhu a ich
realizácia prinesie žiadateľovi o stimuly špecifické výhody v porovnaní s konkurenciou, ktoré následne zabezpečia
realizáciu dosiahnutých výsledkov projektu na vybranom trhu?

Do akej miery je v projekte zabezpečená technická a ekonomická komplexnosť riešenia?

Zvýši sa významným spôsobom konkurencieschopnosť žiadateľa o stimuly po realizácii projektu a zabezpeči sa
jeho ďalší rozvoj?

Slovné zdôvodnenie
Predložený návrh je v souladu se současným odborným zaméfením jak žadatele, tak spoluŕešitele. Žadatel se zabývá výrobou v oblasti
strojirenství a má §ilné zázemí ve výzkumné a vývojové činnosti z~Brnující celou oblast výrobní ch ~ností souvisejících s projektem. Téžištérn
činnosti"žadatele je tváŕcní a spojování materiálu a výroba stroju hlavne pro odvetví souvisejíci s automobilovým prúmyslern. Navrhovaný
projekt jé-orientovaný do výzkumu v oblasti metodologie návrhú tváŕeclch nástroju a technologických postupu tváŕení a spojování materiálu s
využitím metod matematického modelovaní a simulací. V návaznosti na tek'fmologický a lTi~fé'riálový výzkum ŕeši i integráci procesú tváŕení
a spojování materiáli! do flexibilních modulárních robotických systému. Toto ŕešení podstatne zvýší aplikační potenciál výstupu ŕešení v
PWi. Výzkumné činnosti v oblasti integraee robotických systému, vytváŕení modulárních konceptu je hlavním zaméŕenim a úko lem pro
spolufešitelskou organizaci.
Oblasti navržené ke studiu a ŕešení jsou zhlediska aplikačního potenciálu velmi zajímavé. Pŕedpokládané výsledky projektu budou mít široké
uplatnení a využití jak II samotného ŕešitele, tak u celé ŕady potenciálních uživatelú, zejména z ľad dodavatelú pro automobilový prúmysl. S
ohledem na tematické zaméŕeni to mohou být nej en podniky strojírenského charakteru.
V současné dobe je zavádéní robotú a zejména flexibilní ch robotických systému velmi silne diskutovanou otázkou na úrovni celé EU. Je
konstatováno výrazné zaostáváni zemí EU v porovnání s nejvyspélejšími zernérni, jako jsou Japonsko, Jižní Korea, USA, ale i napr. Čína,
což pŕináši sníženou konkurenccschopnost evropských výrobcu. Navržený projekt je proto z tohoto pohledu velmi aktuální, ŕešici dúležitý
specifický problém. Vyšší úroveň poznání umožní výrazné zvýšení aplikačního potenciálu využitelného v celé rade prúmyslových odvetví i
mimo púsobištč žadatele. Z podkladu, které jsou v žádosti uvedené vyplývá, že žadatel i spoluŕešitel mají pro ŕešení projektu vytvoŕeny všechny
podminkya velmi dobré odborné i personál ní i technické zázemí. Vyŕešeni nadefinovaných problém ú bude vysoce prospešné pro žadatele a
bude i prospešné a aplikovatelné iujiných firem. Je prokázáno, že robolizace, nasazovani flexibilních, ale i specifických robotických systému
pŕináši téméŕ okamžite významné benefity ve všech sledovaných oblastech.

Silné stránky
- Problém navržený k ŕešení je velmi aktuální s vysokým aplikačním potenciálem
- Zkušenosti žadatele a spoluŕešitele s definovanou problematikou
- Možnost pŕímé aplikace výsledku ŕešení

Slabé stránky
Keni pŕesnč definovaná reakce na nepŕedvídatelná rizika

I Iný komentár
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Registračné číslo: Req-OOJ47-0001 HODNOTENIE ŽIADOSTI O STIMULY PRE VÝSKUM A vÝVOJ
Evidenčné číslo:

Projekt ŕeší aktuální problematiku s velmi silným aplikačním potenciálem. Výsledky ŕešení budou aplikovatelné nej en II žadatele ale
i v rade dalších prúmyslových podniká. Jejich aplikace se bude významne podílet na efektivitč výrobních procesu a tím i zvyšovaní
konkurenceschopnosti domácích výrobcú
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Registračné číslo; Req-OOJ47-000J HODNOTENIE ŽIADOSTI O STIMULY PRE VÝSKUM A vÝVOJ
Evidenčné číslo:

Kópia tejto časti odborného posudku môže byť zaslaná navrhovateľovi projektu

2. Očakávané prínosy projektu

Kritéria pre posúdenie Rozsah Body
bodového
hodnotenia

Aká je miera významu predpokladaných výsledkov projektu (Je predmet výstupu projektu významný len pre
rozvoj výroby (služieb) samotného žiadateľa o stimuly alebo aj pre rozvoj výskumu a vývoja všeobecne)?
Obsahujú očakávané výstupy a prínosy projektu v dostatočnej miere merateľné ukazovatele?
Akú úroveň (stupeň zmeny pred a po realizácii projektu) dosahujú príslušné merateľné ukazovatele'! (napr.
materiálová a energetická náročnosť; nárast počtu patentov, vynálezov a úžitkových vzorov; nárast počtu
modelov, prototypov, nových výrobkov, softvérových produktov; nárast počtu nových a overených technológií,
poloprevádzkových liniek; zvýšenie objemu využívania obnoviteľných zdrojov a pod.)

0-40 40
Aká je miera očakávaných ekonomick-ých prinosov projektu (napr. dosahovan á pridaná hodnota, zvýšenie
celkového obratu, zlepšenie hospodárskeho výsledku, podpora exportu a pod.)?
Do akej miery budú výsledky projektu využiteľné v praxi (z pohľadu žiadateľa o stimuly, v rámci regiónu, v rámci
Slovenska, v zahraničí, pre export)?
Aká je miera prínosov výsledkov projektu pre rozvoj žiadateľa o stimuly (rozvoj jeho výroby (služieb); pre
národohospodársky a celospoločenský rozvoj; pre naplnenie prioritných smerov výskumu a vývoja (sú uvedené v
RIS3 - SK); pre ochranu životného prostredia; pre riešenie problémov zlyhávania trhu?

Slovné zdôvodnenie
H1uboké poznání problematiky tvarování a spojování materiálu bude mít významný dopad do celého vývojového ŕetézce nového výrobku.
Bude podporovat všechny dúležité etapy vzniku nového výrobku od návrhu až po realizaci. Z pŕehledu SW uvedeného v seznam u technických
prostŕedkú pro zabezpečení projektu vyplývá, že velmi dúležitou roli bude hrát zejména pŕedvýrobní etapy, které mohou významnou mérou
ovlivňovat dobu prípravy nového výrobku a tím i náklady na vývoj a výrobu nástroju, zkrácení nebo dokonce úplné vyloučeni nčkrerých
následných optimalizačních kroku ve vývoji nástroje i vlastního finálního produktu. S ohledern na velmi široké uplatnení tváŕených a
tvarovaných výrobku z plechu, zejména v automobilovém prúmyslu, je tato problematika velmi aktuální. Výsledky budou prospešné pro
samotného žadatele, ale s ohledem na rozšírení a aplikace tvarovaných výrobku z plechu taky v celérn hodnotovém ŕetézci od návrhu výrobku
a nástroje. pŕes výrobu až uživateli. Zároveň je to oblast, u které je s ohledem na charakter výrobního procesu zavádčni robotických systému
velmi aktuální a žádoucí.
Velmi kladne hodnotím komplexnost ŕešeni spočívající ve studiu vzájemné souvisejících problému, tj. tvarování/tváŕení a spojování matriálú,
umožňující kompletaci tvarových dílú ve vétší celky s vyšší pridanou hodnotou. Považuji za velmi prospešné, že spojování materiálu je pojato
komplexne se zahrnutím všech bežne používaných technologií od mechanických spojú (spojování za studena) pŕes svaŕování svaŕování až
po nové, vysoce sofistikované pŕístupy k ŕešení spojování rnateriálú, jak kovových tak nekovových, využívaných nejen v automobilovém
pnimyslu. Do této skupiny patŕí zejména nové postupy lepení s využitím molekulámí adheze a nové postupy" oblasti chemické a fyzikální
úpravy povrchú, Zejména oblast molekulární adheze predstavuje relativné nový postup, který by mohl nabýt významného postavení v oblasti
spojování nékterých specifických materiálu. To otevírá možnosti využití i v celé ŕadč oblastí, kde se tyto materiály využívaj L
Zavádéní robotických systému má rnimoŕádný dopad do produktivity výrobního procesu a zároveň významnou mčrou ovlivňuje kvalitu
produkce. Modulámí robotické systémy pak pŕedstavují velmi pŕíznivé ŕešení pro uplatnení téchto systému v praxi. Pro praxi to znamená
snížení nákladu a snazší implementaci robotického systému do výrobního ŕetčzce.
Navržený projekt považuji za vyvážený, v dostatečném rozsahu zaméŕený do oblasti poznání teoretického základu ve všech hlavních
oblastech a orientovaný na využití výsledkú ŕešení v praxi. Výsledky naleznou uplatnení nejen u žadatele o stimuly, ale i v dalších podnicích s
podobnou orientaci. Komplexní ŕešení problému umožní projektování arealizaci robotizovaných pracovišt' v domácim izahraničnim prostoru.
Harmonogram projektu je postaven reálne a konkrétne jak ve smyslu odborné náplne ŕešení, tak ve smyslu časového prúbčhu jednotlivých etap
ŕešení.
Zhlediska žadatele o stimuly vidím hlavní prínos implementace projektu v podstatném zvýšení technické úrovne v rozhodujících oblastechjcho
výsledku podnikatelské činnosti a tím v posílení jeho kompetenci pro úspešné púsobení jako dodavatele technologických zaŕizení pro náročné
prúmyslové odvetví, zejména pro oblast výroby dopravních prostŕcdkú.
Ve vztahu k prioritním smérúm výzkumu a vývoje je projekt svým zaméŕením a výzkumnými aktivitami v definovaných oblastech v souladu s
prioritami programu .Progresivní materiály a technologie". Projekt je pŕíkladem propojení spolupráce akademických pracovišť s prňmyslovou
praxí.
Z celospolečenského hlediska projekt prispeje k posllení výzkumného potenciálu Slovenska v oblasti technických ved, ke zvýšení
konkurenceschopnosti podniku a k udrženľ zamestnanost s pozitivními ekonomickými dopady. Využití výsledku ŕešeni projektu povede ke
snížení spotreby materiálu a snížcní energetické náročnosti.

I Silné stránky
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Registračné číslo: Req-00347-0001 HODNOTENIE ZIADOSTIO STI\1ULY PRE VÝSKUM A vÝvOJ
Rvidenčné čído:

- Výsledky ŕešení budou využity ve firme žadatele
- Výsledky ŕešení bud ou aplikovatelní i uj iných výrobcú, reálná možnost transferu výsledku ŕešení do jiných firem
- Výsledky lešení povedou ke snížení materiálové a energetické náročnosti

Projekt nemá ve smyslu očekávaných výsledkú vyslovene slabá místa

Slabé stránky

Projekt je svou náplní a očakávanými výsledky ŕešení vysoce perspektivní, reaguje na současnou situaci a v)'zvy ve smyslu vyhlášených priorit.
Iný komentár
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Registračné číslo: Req-00347-0001 HODNOTENIE ŽIADOSTI O STIMULY PRE VÝSKUM A VÝVOJ
Evidenčné číslo:

Kópia tejto časti odborného posudku môže byť zaslaná navrhevateľovi projektu

3. Žiadatel', predkladatel' projektu

Kritéria pre posúdenie Rozsah Body
bodového
hodnotenia

Do akcj miery sú žiadateľ o stimuly a spoluriešiteľská organizácia participujúca na projekte profesionálne
kompetentní pre riešenie projektu?

Aké sú odborné predpoklady zodpovedného riešiteľa projektu?

Akáje kvalita personálneho zabezpečenia riešiteľského kolektívu?

Dosahuje žiadatel' o stimuly stabilné hospodárske výsledky? V prípade začínajúcich podnikov, je predložený
fmančný plán ako súčasť podnikateľského plánu, reálny a presvedčujúei? 0-25 25
Má žiadateľ o stimuly primerané a stabilné prevádzkové priestory? Má vhodné a stabilné priestory pre realizáciu
projektu? Do akej miery je celková súčasná infraštruktúra žiadateľa o stimuly zárukou kvalitného riešenia
projektu? Je schopný na požadovanej úrovni zabezpečiť riešenie projektu po stránke materiálovej a technickej
počas celej doby trvania projek-tur

Má žiadateľ o stimuly dokladované stabilné a dostatočné finančné zdroje potrebné pre spolufinancovanie projektu
a na zavedenie dosiahnutých výsledkov do výrobnej praxe alebo do služieb?

Slovné zdôvodnenie
Projekt Teší technologickou a materiálovou problematiku doplnenou o implementaci roborň a robotických pracovišť pro defmovaná
technologická pracovištč. Rešitelské a spoluŕešitelské pracovišté disponují dostatečnou intelektuální kapacitou pro ŕešení predloženého
projektu a mají k dispozíci velmi dobré technické a tecbnologické zázemí. Znalosti a dovednosti členú ŕešitelského týmu vytvái'ejí velmi dobré
predpoklady pro úspešné ŕešení predloženého projektu. Současná infrastruktura jak ŕešitele, tak spoluŕešitele projektu je na odpovidajíci úrovni
umožňujicí jeho smysluplné využití pn ŕešení definované problematiky. Ŕešitelský kolektiv. jak na strane ŕešitele a spoluŕešitele je sestaven
vyvážene a disponuje odborníky schopnými ŕešit úkoly vyplývajíci zjednotlivých etap predloženého projektu. Vlastní pracovištč ŕešitele a
spoluŕešitele je vybaveno požadovaným zaŕizením i SW na odpovídající úrovni, o černž svedčí i skutečnost, že v rámci predloženého projektu
nejsou požadovány investice do rozšírení infrastruktury. Žadatel má v rozpočtu naplánovány prostŕedky na prípadnou kooperaci a služby pro
zajišténí specitic 'ch odborn' ch a yýzkurnných činnosti.
Žadatel. predstavuje silnou společnost se stabilnim rozvojem a hospodáŕskýrni výsledky
disponuje v astnimi provoznimi prostory a dostatečnýrni výrobními kapacitami. Infrastruktura ŕešitele a spoluŕešitele jsou na ostatečné úrovni
a rozsahu pro úspešné ŕešení projektu. Žadatel o stimuly má všechny pŕedpok lady pro úspešné ŕešení projektu a má dostatek zdroju a schopností
pro realizaei výsledku ŕešeni v praxi. Za velmi podstatné považuji spolupráci prúrnyslového podniku s akademickou sférou. Toto propojeni
vytvál'í pŕedpoklady pro úspešné budování výzkumné-vývojového pracovištč pro realizaci zámeru výrazného zvýšeni konkurenceschopnosti
prúmyslového sektoru na Slovensku.

Silné stránky
- Spolupráce s akademickou sférou
- Dostatečnč silné odborné zázemí
- Vybudovaná infrastruktura na potfebné úrovni

Slabé stránky

IIný komentár
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· Registračné číslo: Req-00347-0001 HODNOTENIE llADOSTl O STIMULY PRE VYSKUM A vÝVOJ
Evidenčné číslo:

Projekt je postaven na rcáJných základech s jasnou vizí jak z hlediska odborného, tak zhlediska využitelnosti výsledkú ŕešení v praxi. Výsledky
ŕešení mohou výrazne prospčt ve zvyšování konkurenceschopnosti žadatele, jeho snadnéjší uplatnení v nej náročnejších odvčtvích jak na
Slovensku, tak i v zahraničí. Vytváŕí velmi dobrou pozici pro dJouhodobý rozvoj společnosti
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Registračné číslo: Rcq-OOJ47-0001 HODNOTENIE ZIAllOSTI O STIMULY PRE VÝSKUM A vÝVOJ
Evidenčné číslo:

Kópia tejto časti odborného posudku môže byt' zaslaná navrhovateľovi projektu

4. Primeranosť finančných nákladov projektu
Kritéria pre posúdenie Rozsah Body

bodového
hodnotenia

Do akej miery sú navrhované finančné požiadavky (na materiál mzdy, cestovné výdavky, ... ) dostatočné I
nedostatočné pre úspešné vyriešenie projektu?

Do akej miery sú celkové náklady na riešenie projektu adekvátne vzhľadom na zameranie projektu sa na
O· 15 15

navrhovaný harmonogram?

Zohľadňujú celkové náklady na riešenie projektu plánovaný podiel vlastných zdrojov žiadateľa adekvátny k
jednotlivým aktivitám v rámci projektu? Ak nie, definujte Váš návrh rozdelenia.

Slovné zdôvodnenie
Na základč predložených podkladú považuji požadované finanční prostŕedky za pŕiméŕené rozsahu pŕedpokládaného ŕcšcní a výstupu.
Požadované prostŕedky jsou s ohledern na rozsah v lastních prostŕedkú žadatele na dostatečné úrovni k zabezpečení všech naplánovaných
činností. Je predpoklad, že všechny mira požadované podpory je vzhledern k naplánovaným činnostem dostatečná a umožní splnil plánované
etapy v plném rozsahu. Pŕedpokládám zároveň. že žadatel je pripraven pŕipadné navýšené požadavky pokrýt zvlastnich zdrojú.

Silné stránky

Slabé stránky

Iný komentár

Dátum:

Podpis posudzovateľa:
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