
Registračné číslo: Req-00350-000 I 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_ 18512009 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: 11 v znení výnosu zS. 3_ 2015 č. 2015-7174/11543:7-15AA
PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE

Evidenčné číslo:,
Názov žiadosti/projektu:
Projekt priem výskumu technol.autorn.výrobného cyklu v súlade s konceptom Industry 4.0

2015-108691194391-15AA

Posudzova tel':

Záverečné posúdenie žiadosti: Vytvorenie nového pracoviska

Kritérium Body Odpoveď
1. Splnenie podmienok podl'a § 4 ods. 1 písm. a) a 2 zákona Č. J 85/2009 Z z. 75
2. Splnenie podmienok podl'a § 4 ods. 4 až 7 zákona Č. J 85/2009 Z. z. áno

3. Splnenie podmienok podľa § 6 ods. 3 zákona Č. 185/2009 Z. z. áno
Celkový počet bodov / Súhrnné vyznenie odpovedí 75 áno

Názov a adresa žiadateľa: Evidenčné číslo:
Názov žiadosti/projektu:

Posudzovateľ:

Priezvisko: Pracovisko:
Meno:
Tituly:
Číslo telefónu: Email: I Fax:
Odborná špecializácia posudzovateľa: Popíšte prosím Váš profesionálny vzťah k zodpovednému ricšitel'ovi:

Záverečné posúdenie žiadosti: Rozšírenie existujúceho pracoviska

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

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-00350-000 l HODNOTENIE ŽiADOSTI O STIMULY PRE VYSKUM A VYVOJ
Evidenčné číslo:

Vytvorenie nového pracoviska na výskum a vývoj To

Predpoklady žiadateľa o stimuly pôsobiť v podnikateľskom prostredi na vytvorenie nového pracoviska na výskum a vývoj

Kategória posudzovania Maximálny Bodové
Špecifikácia posudzuj úcich kritén í počet posúdenie

bodov
Splnenie podmienok podľa §4 ods. 1 písm. a) a 2 zákona Č. 18512009 Z. z. 100
Garancia žiadateľa vytvoriť nové pracovisko 0-20 IS

udržať nové pracovisko aspoň 5 rokov po skončení poberania stimulov 0-30 20
Garancia žiadateľa uhrádzať zo svojich obstaranie budov a pozemkov 0- 10 5
vlastných prostriedkov výdavky na obstaranie novej technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, ktorú 0-20 20

bude využívať na tento účel aj po skončení poskytovania stimulov
zamestnancov výskumu a vývoja, technikov a ďalší pomocný personál, 0-20 15
ktoré nie sú pokryté zo stimulov

Celkové bodové posúdenie 75

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. 185/2009 Z z. áno / nie áno
Stanovenie správnej intenzity stimulov podľa §4 ods.4 zákona č. 18512009 Z 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 doplneni 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 / níe áno
alebo konsolidovaných účtovných závierok, ak je ich žiadateľ povinný zostavovať podľa osobitného predpisu;
ak sa na žiadateľa 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. 431/2002 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. 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. 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

I Slovné vyjadrenie k posúdeniu (max. 10 viet):
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Registračné číslo: Req-00350-000 I HODNOTENIE ZIADOSTIO STIMULY PRE VÝSKUM A VYVOJ
Evidenčné číslo:

Na základe predloženého projektu a Jeho posúdenia odporúčam projekt schváliť

Dátum:

Meno posudzovatel'a: Podpis posudzovatel'a:
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Registračné číslo: Req-003S0-000 I HODNOTENIE ŽIADOSTI O STIMULY PRE VÝSK.UM A VYVOJ
Evidenčné číslo:

ODBORNÝ POSUDOK ŽIADOSTI O STIMULY NA VÝSKUM A vÝVOJ
podl'a § 7 ods. I 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-2009-23752/12736-1: II v znení výnosu zS. 3. 2015 Č. 2015-7174/11543:7-15AA

VŠEOBECNÝ PREHĽAD

Evidenčné číslo:
2015-10869/194391-l5AA

Názov žiadosti/projektu:
Projekt priemyselného výskumu technológie autonómneho výrobného cyklu v súlade s konceptom Industry 4.0

Posudzova tel':

Pracovisko:

--,
Záverečné posúdenie žiadosti:

Kritérium Body Odpoveď

l. Splnenie podmienok podl'a § 4 ods. 6 zákona Č. 185/2009 Z. z. áno
2. Splnenie podmienok podl'a § 6 ods. 2 písm. f), g) a h) zákona Č. 185/2009 Z. z. 83
Celkový počet bodov 1 Súhrnné vyznenie odpovedí 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-00350-000 I HODNOTE IE ZIADOSTIO STIMULY PRE VYSKUM A VYVOJ
Evidenčné číslo:

Predpoklady žiadateľa o stimuly uchádzať 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 posudzujúcich kritérií
Splnenie podmienok podľa § 4 ods. 6 zákona č. 185/2009 Z. z.
Miera zhody vyhlásenia žiadateľa o stimuly, že áno / nie áno
- k existujúcim výsledkom výskumu a vývoja v oblasti pre neho potrebnej nemá prístup, a preto musí sám vykonať
výskum a vývoj v tejto oblasti alebo .
- výsledky výskumu a vývoja v oblasti pre neho potrebnej neexistujú alebo sú špecifické, a preto musí sám
vykonať výskum a vývoj 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 / nie áno
s objektívnou skutočnosťou a tým objektívnosť potreby poskytnutia dotácie podľa § 3 ods. I písm. a) zákona č.
185/2009 Z z.
Miera zhody vyhlásenia žiadateľa o stimuly, že bude / nebude spolupracovať s ďalšími podnikateľmi. A ak bude, áno / nie áno
potom miera zhody jeho vyhlásenia o počte podnikateľov, s ktorými spolupracuje na projekte výskumu a vývoja, s
objektívnou skutočnosťou.
Celkové posúdenie ~ f' áno

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 výšky vlastných prostriedkov určených na obstaranie pozemkov alebo obstaranie budova 0-20 15
dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku pre účely podľa § 4 ods. I písm. a) alebo
písm. b) počas doby poskytovania stimulov v členení na jednotlivé roky a účel použitia.
Garancia plánovanej výšky vlastných prostriedkov určených na obstaranie pozemkov alebo obstaranie budova 0-20 17
dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku pre účely podľa § 4 ods. 1 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 O - IS 12
zamestnancov výskumu a vývoja podľa § 4 ods. l 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 12
stave zamestnancov výskumu a vývoja podľa § 4 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) a požiadavkách na ich
odbornú kval ifikáciu päť rokov po skončení poskytovania stimulov v členení na jednotl ivé roky s objektívnou
skutočnosťou.
Garancia plánovanej výšky vlastných prostriedkov určených na zabezpečenie zamestnancov výskumu a vývoja a 0- 15 14
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) 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 13
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 83

Slovné vyjadrenie k posúdeniu (max. 10 viet):
Ako zásadnú pripomienku možno označiť garancie plánovaných výšok vlastných prostriedkov určených na tie činnosti, ktoré sú zákonom o
stimuloch stanovené. Vedú ma k tomu predovšetkým výsledky hospodárenia za roky 2012 až 2014, v ktorých výsledok hospodárenia za učtovné
obdobie po zdanení postupne klesal, a tým je generovaná obava o zabezpečenosť požadovaného financovania počas financovania zo stimulova
hlavne po ukončení stimulov po dobu 5-tich rokov

Dátum: 12.06.2015
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Registračné číslo: Req-00350-000 I HODNOTE IE ŽIADOSTI O STIMULY PRE VYSKUM A VYVOJ
Evidenčné číslo:

Meno posudzovatel' . Podpis posudzovateľa:
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Registračné číslo: Req-003S0-000 1 HODNOTENIE ŽIADOSTI O STIMULY PRE VÝSKUM A vÝVOJ
Evidenčné číslo:

HODNOTENIE PROJEKTU PRIEMYSEL ÉHO 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-2009-23752/12736-l:11 v znení výnosu z 5. 3. 2015 Č. 20l5-7l74/11543:7-15AA

PRIEMYSELNÝ VÝSKUM ALEBO EXPERIMENTÁLNY vÝVOJ

Evidenčné číslo:
2015-10869/194391-15AA

ti. ., .

----
Názov žiadostí/projektu:
Projekt priemyselného výskumu technológie autonómneho výrobného cyklu v súlade s konceptom Industry 4.0
Relevantnosť projektu k iným projektom žiadosti:

Hodnotiteľ:

Pracovisko:~-------------------------

Fax:
osím Váš profesionalny vzťah k zodpovednému riešitel'ovi:

Záverečné hodnotenie projektu

Maximálny počet bodov 100
Kritérium Body
l. Relevantnosť projektu 19
2. Očakávané prínosy projektu 38
3. Žiadateľ, predkladateľ projektu 24
4. Primeranosť finančných nákladov projektu 15
Celkový počet bodov 96

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 1,81330 Bratislava s označením STIMULY - evidenčné číslo-
NEOTVÁRAŤ.
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Registračné číslo: Req-00350-000 I 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
podnikatel'skej činnosti žiadatel'a o stimuly pre výskum a vývoj (podl'a 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 a na 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 rnarketiágovýrn 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 stimuly po real izácii projektu a zabezpečí sa
jeho ďalší rozvoj?

Slovné zdôvodnenie'. ic

Zamerania projektu je v priamo súlade s činnosťami, zameraním ci oborom pôsobnosti žiadatel'a, rovnako aj korešponduje s činnosťami
uvedenými v predmete podnikania a s druhom podnikateľskej činnosti žiadatel'a o stimuly pre výskum a vývoj. Podľa dostupných materiálov je
cieľom projektu zabezpečiť výstupy, ktoré majú realizačný potenciál v priemyselných podnikoc'tdunajského regiónu. Tým sa vytvoria
podmienky pre prepojenie výskumu a vývoja s prioritnou aktivitou Dunajskej stratégie a k získaniu prístupu k novým technologickým
transferom. Návrh zamerania projektu je v súlade s činnosťami tvoriacimi doterajší predmet podnikania a s druhom podnikatel'skej činnosti
žiadateľa o stimuly pre výskum a vývoj a navrhované ciele projektu sú nepochybne zaujímavé pre subjekty operujúce v rámci oboru na trhu.
Predpokladané výstupy predstavujú reálnu šancu pre žiadatel'a získať špecifické výhody v porovnaní s konkurenciou. Výsledná komplexnosť
navrhovaného riešenia je úzko spojená s výsledným stavom modelového systému pracoviska. V prípade vytvorenia komplexného a funkčného
modelu výrobného systému, nie je problém dosiahnuť ucelené závery priamo aplikovatel'né pri návrhu a realizácii reálnych systémov v praxi.

Po preštudovaní predložených materiálov je zrejmé, že žiadateľ sa v oblasti orientuje, ciele a prínosy ním definované v žiadosti sú jasne
formulované a je reálny predpoklad úspešného naplnenia cieľov projektu.

Silné stránky

Slabé stránky
Postupy a štandardy konceptu Smart Factory sú všeobecne málo známe. Ide o relatívne novú a značne komplexnú oblasť a je možné očakávať
výrazné zmeny v teórií a v samotnom návrhu, čo však v žiadnom prípade nie je chyba žiadateľa.

Iný komentár
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Registračné číslo: Req-003S0-0001 HODNOTE IE 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

Akáje 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 38
Akáje 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)?
Akáje 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
Základom konceptu Industry 4.0 je zvýšenie celkovej efektivity výrobného procesu na báze optimalizácie využitia jestvujúcich
projektov, zníženia časovej náročnosti modifikácie výrobného procesu i skvalitnení výstupov a priebehu výrobného procesu. Tým sa podľa
konceptu zabezpečí optimálne využívania vstupných zdrojov procesu výroby.
V prípade, že bude projekt uspokojivo naplnený, je možné očakávať udržanie pracovných miest v spoločnosti žiadateľa ajeho obchodných
partnerov, ale existuje aj reálna šanca na vytvorenie nových, vysoko špecializovaných pracovných pozícií. Samotný projekt a uspokojivé
naplnenie cieľov je možné jednoducho kvantifikovať overením funkčnosti modelového systému realizovaného na báze konceptu Industry 4.0.

Silné stránky
Subjekt projektu - oblasť Smart Factory, je vysoko perspektívnym spôsobom organizácie priemyselnej výroby. Preskúmaním možností
implementácie postupov zadefinovaných v súlade s konceptom Industry 4.0 v oblasti pôsobenia subjektu je vysoko pravdepodobné vytvorenie
podmienok pre prepojenie výskumu a vývoja s praxou a novými technologickými postupmi. A to všetko vo vysoko špecifickom prostredí
dunajsko-stredského regiónu na území Slovenskej republiky, s dosahom (vďaka aktivitám žiadateľa) na širší región v rámci štátov strednej
Európy.

Slabé stránky
Vzhľadom na komplexnosť problematiky návrhu a realizácie priemyselných systémov ide vo všeobecnosti o vysoko finančne náročné
projekty. Aj v prípade naplnenia cieľov a úspešnej realizácie plánovaného modelu je možné, že nebude reálne možné uplatniť zistené postupy a
skutočnosti v praxi.

Iný komentár

Strana 3 z 5



Registračné číslo: Req-00350-000 I HODNOTENIE ŽiADOSTI O STIMULY PRE VÝSKUM A vÝVOJ
Evidenčné číslo:

Kópia tejto časti odborného posudku môže byť zaslaná navrhovateľovi projektu

3. Žiadate!', predklada tel' projektu

Kritéria pre posúdenie Rozsah Body
bodového
hodnotenia

Do akej miery sú žiadatel' o stimuly a spoluriešitel'ská organizácia participujúca na projekte profesionálne
kompetentní pre riešenie projektu?
Aké sú odborné predpoklady zodpovedného riešitel'a projektu?
Aká je kval ita personálneho zabezpečenia riešite\'ského kolektívu?
Dosahuje žiadate l' o stimuly stabilné hospodárske výsledky? V prípade začínajúcich podnikov, je predložený
finančný plán ako súčasť podnikatel'ského plánu, reálny a presvedčujúci? 0-25 24
Má žiadate\' o stimuly primerané a stabilné prevádzkové priestory? Má vhodné a stabilné priestory pre realizáciu
projektu? Do akej miery je celková súčasná infraštruktúra žiadatel'a 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 žiadatel' 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
Z dostupných dokumentov je zrejmé, že žiadatel' projektu sa orientuje
v problematike automatizácie v priemyselnej výrobe a je os a o ne o orne ndovaný na zabezpečenie úloh vyplývajúcic z vedenia projektu
takéhoto rozsahu. Pretože ide primárne o výskum možností aplikácie konceptu v technickej praxi je plusom pre žiadateľa, že sa dlhodobo
venuje riešeniu problémov a technických úloh v predmetnej oblasti. Riešite\'ský kolektív vo ve\'kej miere pozostáva z členov s ukončeným
druhým stupňom vysokoškolského vzdelania so značným rozsahom praktických vedomostí a skúseností. Rovnako z predložených dokumentov
je evidentné dostatočné technologické, finančné a materiálne zázemie žiadate\'a, resp. participantov.

Dobrá úroveň technického zázemia žiadate\'a, dostatočné vzdelanie a praktické vedomosti riešite\'ského kolektívu.
Silné stránky

Slabé stránky
Členom kolektívu nie je zástupca akademickej obce v dotknutej oblasti výskumu.

Iný komentár
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Registračné číslo: Req-00350-000 I 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 15navrhovaný 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.

,iC" " <.,. t
"

Slovné zdôvodnenie
Požadované finančné náklady, vzhl'adom na ciele a predpokladané výstupy projektu, sa zdajú byť primerané. Pomerne dobre rozpísaný je návrh
na zabezpečenie technických prístrojov. Podl'a výšky dotácie sa jedná o jemne nadpriemerne výkonné zariadenia. V prípade plánovania nákupu
špičkových zariadení by bola sume zrejme ovel'a vyššia Celkové náklady na riešenie projektu podl'a môjho názoru primerane zohl'adňujú
plánovaný podiel vlastných zdrojov žiadatel'a v porovnaní k jednotlivým aktivitám.

Spôsob realizácie a overenia výstupov projektu - model Smart factory ma pozitívny vplyv na celkovú relatívne nízku finančnú náročnosť
projektu.

Silné stránky

Relatívne tesný rozpočet v prípade nákupu výkonnejších a presnejších zariadení.
Slabé stránky

Iný komentár

Dátum: Meno posudzovatel'a:

Podpis posudzovatel'a:
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Registračné čislo: Req-00350-000l HODNOTENIE ŽIADOSTI O STIMULY PRE VYSKUM A VYVOJ
Evidenčné číslo:

HODNOTENIE PROJEKTU PRIEMYSELNÉHO VÝSKUMU
ALEBO EXPERIMENTALNEHO VÝVOJA ZO ŽIADOSTI O STIMULY

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

podľa § 2 ods. 4 Výnosu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
č. CD-2009-23752/12736-1:11 v znení výnosu zS. 3. 2015 Č. 2015-7174/11543:7-15AA

PRIEMYSELNÝ VÝSKUM ALEBO EXPERIMENTÁLNY vÝVOJ

Evidenčné číslo:
2015-10869/19439: l-15AA

Názov žiadosti/projektu:
Projekt priemyselného výskumu technológie autonómneho výrobného cyklu v súlade s
Relevantnosť projektu k iným projektom žiadosti:
Nebyly podané žádné jiné žádosti

Hodnotiteľ:

Záverečné hodnotenie projektu
Maximálny počet bodov 100

Kritérium Body
l. Relevantnosť projektu 18
2. Očakávané prínosy projektu 37
3. Žiadateľ, predkladateľ projektu 23
4. Primeranosť finančných nákladov projektu 12
Celkový počet bodov 90

Všetky strany prosíme vytlačiť, na záver podpísať a poslat' na adresu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky, Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu, Stromová 1,81330 Bratislava s označením STIMULY - evidenčné číslo-
NEOTVÁRAŤ.
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Registračné číslo: Req-00350-0001 HOD OTENIE ŽIADOSTI O STIMULY PRE VYSKUM A VYVOJ
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 18
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 stimuly po realizácii projektu a zabezpečí sa
jeho ďalší rozvoj?

Slovné zdôvodnenie
Projekt je zŕejmé v souladu s dosavadním pŕedmčtern podnikání žadatele, ale z projektu nevyplýva, že toto podnikání je pro rozvoj dunajského
regionu tak dúležité, Konkrétni postupy a výstupy ŕešení nejsou v projektu dostatečné zdúvodnény a tomu odpovídá i vágne definovaný název
projektu. Je však ..možné,'ze určitým nedefinovanýrn zpúsobern se múže zvýšit konkurenceschopnost žadatele.

''..' ".. ". ~

Silné stránky
Cílem projektu je zabezpečit výstupy, které mají realizační potenciál v prúmyslových podnicích dunajského regionu. Nelze tedy se vyjádŕit k
marketinkovému prúzkumu trhu.

Z návrhu projektu nelze dostatečné stanovit, zda výše uvedené silné stránky projekt skutečné naplní.

Iný komentár
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Registračné číslo: Req-00350-0001 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 technológii,
poloprevádzkových liniek; zvýšenie objemu využívania obnoviteľných zdrojov a pod.)

0-40 37
Akáje 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
RTS3 - SK); pre ochranu životného prostredia; pre riešenie problémov zlyhávania trhu?

Projekt je značne teoretický ajeho zdúvodnční púsobí imaginárné. Jeho prak-tické výstupy, pridaná hodnota a očekávaný ekonomický prínos lze
velmi tčžko posoudit.

Slovné zdôvodnenie

Silné stránky
Silné stránky projektu jsou v nem definovány tak, že cel)' prúbéh projektu je nastavený tak, aby nejen celkový výsledek, ale i partikulární
výsledky byly pŕinosem a použite Iné pro rozvoj společnosti.

Slabé stránky
V podstate nelze exaktne stanovit, co se konkrétne v projektu bude délat.

Iný komentár
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Registračné číslo: Req-003S0-000 l HODNOTENIE ŽiADOSTI O STIMULY PRE VÝSKUM A V'iVOJ
Evidenčné číslo:

Kópia tejto časti odborného posudku môže byť zaslaná navrhovateľovi projektu

3. Žiadatel', predkladatel' projektu

Kritéria pre posúdenie Rozsah Body
bodového
hodnotenia

Do akej miery sú žiadateľ o stimuly a spoluriešitel'ská organizácia participujúca na projekte profesionálne
kompetentní pre riešenie projektu?
Aké sú odborné predpoklady zodpovedného riešiteľa projektu?
Akáje kvalita personálneho zabezpečenia riešitel'ského kolektívu?
Dosahuje žiadate l' o stimuly stabilné hospodárske výsledky? V prípade začínajúcich podnikov, je predložený
finančný plán ako súčasť podníkatel'ského plánu. reálny a presvedčujúci? 0-25 23
Má žiadatel' o stimuly primerané a stabilné prevádzkové priestory? Má vhodné a stabilné priestory pre realizáciu
projektu? Do akej miery je celková súčasná infraštruktúra žiadatel'a 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 žiadate!' 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
Kolektiv pracovnikú žadatele má zrejme v oblasti navrhovaného projektu zkušenosti a znalosti. Spoluŕešitelská organizace bude mít podie
vyjádŕeni v projektu na starosti realizaci nehmotných výstupú a aktivit vedoucích k nim, což vyžaduje vybudování týmu zkušených specialistí,
pozústávajícich z konzultantú. analytikú a developarú. Očekávají se i pridružené cestovni náklady.

Silné stránky

Slabé stránky
Za slabou stránku považuji deklarovanou činnost spoluŕešitele, který bude v podstate teprve vytváŕet pracovní kolektiv, takže jeho schopnost k
ŕešení projektu je diskutabilní.

Iný komentár
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Registračné čislo: Req-00350-0001 HODNOTENIE ŽiADOSTI O STI~1ULY PREV'Í'SKUM A VYVOJ
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 výdavk)', ...) dostatočné /
nedostatočné pre úspešné vyriešenie projektu?
Do akej miery sú celkové náklady na riešenie projektu adekvátne vzhľadom na zameranie projektu sa na 0- 15 12
navrhovaný harmonogram?
Zohľadňujú celkové náklady na riešenie projektu plánovan)' podiel vlastných zdrojov žiadateľa adekvátny k
jednotlivým aktivitám v rámci projektu? Ak nie, definujte Váš návrh rozdelenia.

Slovné zdôvodnenie
Navrhované finanční prostŕedky jsou sice pŕimčŕenék rozsahu a ŕešení projektu a ve shodč s navrhovaným harmonogramem prací, ale jsou
též negativnč ovlivnčny cesrovnírni náklady spoluŕešitele vzhledern k tvorbe jeho pracovního rýmu. Zohledňují pŕirnéŕené plánovaný podíl
vlastních zdroju, ale je sporné, zda jsou pŕiméŕené skutečnému prínosu projektu ..

Silné stránky

Slabé stránky
Cestovní náklady spoluŕešitele jsou zrejme ve značné miŕe dúsledkem jeho tvorby pracovního rýmu

Iný komentár

Dátum: Meno posudzovateľa:

Podpis posudzovateľa:
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