
 
 

 

  
 
 

Často kladené otázky 

Komponent 9 - Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií 
Dátum aktualizácie: 20.3.2023 

 

Všeobecné otázky 
 
Je možné iniciovať i osobné stretnutie k nami pripravovanému zámeru - radi by sme si možno aj osobne ujasnili 
možnosti žiadania, ako i prípadné partnerstvá vzhľadom k nami pripravovanému projektu a identifikovaných 
problémov.  

VAIA neposkytuje konzultácie ku konkrétnym projektovým zámerom. Z dôvodu zabezpečenia transparentnosti 

a rovnosti príležitostí sú všetky otázky zverejnené formou Často kladených otázok (FAQs) v tomto dokumente.  
  
Všetky výzvy predpokladajú ukončenie projektov 06/2026. To znamená, že aj pri optimálnom časovom har-
monograme pôjde o max 2.5 ročné projekty a možno ani to nie. To pre väčšinu navrhnutých schém nebude 
mať potrebný efekt, lebo napr. ERC projekty sa plánujú na 5 rokov a to je preto, že za menej ako 4 roky spra-
vidla nie je možné dosiahnuť výsledok vo vybranej téme, ktorý by mohol súperiť na svetovej úrovni. Európska 
komisia rieši takéto situácie tak, že za termín, ktorým končí príslušné programové obdobie sa počíta zazmluv-
nenie financií. A tak veľa H2020 projektov napríklad stále beží. Dá sa projekt aj rozdeliť na viac etáp tak, že 
prvá etapa s review bude vyhodnotená do 06/2026 a projekt ešte bude pokračovať ďalšie cca 2-3 roky, mini-
málne tak, aby boli 48 mesačné projekty. Zrejme sa dajú nájsť aj iné schémy, ktoré by umožnili čo najdlhš ie 
čerpanie financií na výskumné projekty.   

Plán obnovy a odolnosti je nastavený, tak že všetky projekty musia byť ukončené najneskôr do 06/2026. 

Zaujímal by ma konkrétny harmonogram výziev spolu s detailami oprávnenosti žiadateľov, vrátane čFjasu do-
stupného na podanie projektu. 

Harmonogram výziev je zverejnený na www.vaia.sk a oprávnení žiadatelia budú špecifikovaní v konkrétnych vý-
zvach. Výzvy budú otvorené minimálne 3 mesiace od ich vyhlásenia.  

Chcel by som požiadať o stanovisko k určeniu sektoru pre výskum a vývoj v zmysle § 7 zákona č. 172/2005 Z.z. 
o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja pre štátny podnik, ktorý bol zriadený ústredným orgánom 
štátnej správy, avšak vykonáva hospodársku činnosť a je zapísaný v ORSR. 

Štátne podniky sa pre účely sektorového zaradenia organizácií v zmysle § 7 zákona č. 172/2005 Z. z. zaraďujú do 
podnikateľského sektora. 

Uvádzate, že pri projektoch s vyššou alokáciou využívame kvalifikovaných zahraničných hodnotiteľov, pri pro-
jektoch s nižšími rozpočtami expertov, ktorí pôsobia v na Slovensku a v Čechách. Hodnotenie projektov bude 
finančne odmeňované na úrovni hodnotenia projektov Horizontu Európa.   

Chcel by som sa spýtať, akú sumu resp. nad akú sumu možno považovať "vyššiu alokáciu" (nad 0,5 mil. , 1 mil. 
...) . Zároveň by som sa chcel spýtať, že v prípade ak sa jedná o nižší rozpočet a teda expertov zo Slovenska a 
Česka, či sa títo experti vyberú z databázy Európskej komisie alebo z inej lokálnej databázy. Ak z inej, z akej a 
ako je možné sa do nej zaregistrovať. 

Momentálne nastavenie hodnotenia predpokladá, že projekty nad 200 tisíc eur budú hodnotené zahraničnými 
odborníkmi. Zahraniční aj slovenskí odborní hodnotitelia projektov budú vyberaní z databázy Európskej komisie.  

 

 

 

http://www.vaia.sk/


   

 

   

 

Investícia 1 

Podpora projektov, ktoré získali ocenenie "Seal of Excellence" v EIC 
 
Plánujete túto schému otvoriť aj pre firmy mimo Bratislavy? 

V súčasnosti je výzva otvorená len pre firmy z BSK. VAIA ako vykonávateľ Komponentu 9 požiadala v rámci revízie 
Plánu obnovy a odolnosti o otvorenie tejto výzvy aj pre firmy mimo BSK. Nepredpokladáme, že sa tak udeje skôr 
ako v druhom polroku 2023.  

Budú podmienky čerpania rovnaké alebo sa podarilo implementáciu projektov inovovať?  

V zásade platí, že podmienky čerpania ostávajú rovnaké. Financovanie projektov prostredníctvom Výzvy zame-
ranej na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v Bratislav-
skom kraji bude realizované nenávratným spôsobom. Maximálna výška prostriedkov mechanizmu na projekt je 
2 500 000 EUR. Minimálna výška prostriedkov mechanizmu na projekt nie je stanovená. 

Maximálna intenzita pomoci je  

- 70 % z celkových oprávnených výdavkov projektu v prípade projektov, ktorým bola udelená známka ex-
celentnosti za kvalitu v rámci nástroja EIC Accelerator programu Horizont Európa; 

- 100 % z celkových oprávnených výdavkov projektu v prípade projektov, ktorým bola udelená známka 
excelentnosti za kvalitu v rámci nástroja EIC Transition programu Horizont Európa. 

Oprávneným je projekt, ktorý získal známku excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v rámci programu Hori-
zont Európa v nástroji EIC Accelerator, alebo v nástroji EIC Transition v termíne od 1. januára 2021 a zároveň 
tento projekt nebol z tohto nástroja finančne podporený.  

Plánujete otvárať schému pre firmy úspešné v EIC akcelerátore na dofinancovanie časti "blended finance“? 

V rámci Komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti nie je možné financovať „blended finance“ pri EIC projektoch. 

Plánujete vytvoriť schému pre firmy, ktoré pripravujú dlhy návrh do EIC. Je to dosť drahá záležitosť, na ktorú 
slovenské start-upy určite nemajú, ak to chcú pripraviť kvalitne. 

V rámci Komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti je možné získať podporu na prípravu projektov do Horizontu 
Európa (Investicia_1_1.2.1_zamer_podpora-HE_web.pdf (gov.sk)) 

Oprávnené budú projekty, v ktorých slovenská inštitúcia pôsobila ako koordinátor alebo aj ako partner? Ak 
ako partner, treba predložiť len čiastkovo pracovný balíček alebo úlohy, za ktoré mala byť slovenská inštitúcia 
zodpovedná? 

Je potrebné potvrdiť, že v zmysle podmienok už zverejnenej výzvy na podporu projektov, ktoré získali známku 
Seal of Excellence nie je umožnené v jednotlivých projektoch aplikovať inštitút partnerstva, a teda ide o podporu 
individuálnych projektov, ktoré bude realizovať výlučne žiadateľ, resp. ak by sme použili terminológiu z programu 
Horizont Europe koordinátor. 

 
Podpora prípravy projektov v Horizonte Európa 

V zámere Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT je uvedené: 
"Vo výzve je možné získať podporu na ten istý projekt len jedenkrát." Znamená to, že ak v konzorciu projektu 
Horizon Europe bolo viac partnerov zo Slovenska, len jeden z nich môže požiadať o podporu? Ak to je tak, tak 
je to diskriminujúce, keďže každý člen konzorcia je rovnocenný a participuje štandardne na príprave projektu 
bez ohľadu na to, z akej je krajiny. Práca na príprave projektu nie je menšia, ak je viac partnerov z jednej 
krajiny. Skôr by sme sa mali tešiť, najmä ak bol projekt úspešný. Ako budete riešiť uvedenú  situáciu, ak viacerí 
partneri podajú žiadosť o podporu? 

V tejto výzve budú môcť získať podporu všetky organizácie pôsobiace na Slovensku, ktoré boli zapojené do kon-
krétneho projektu. Napr. ak je slovenská univerzita koordinátorom a slovenská firma partnerom projektu, ktorý 

https://vaia.gov.sk/podpora-vyskumu-a-inovacii/harmonogram-vyziev/
https://vaia.gov.sk/wp-content/uploads/2022/11/Investicia_1_1.2.1_zamer_podpora-HE_web.pdf


   

 

   

 

prejde úspešne hodnotením, tak oba budú môcť podať žiadosť o podporu. Univerzita vo výške 5 000€ a firma vo 
výške 2 500€.  

Pri podmienke, že jedna inštitúcia môže získať podporu na ten istý projekt z verejných zdrojov len raz ide o za-
bráneniu duplicitnému financovaniu, ak už napríklad projekt získal podporu napr. z výzvy APVV. 

V zámere Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT je uvedené: 
“Jedna inštitúcia môže získať podporu na ten istý projekt z verejných zdrojov len raz.” Čo presne sa týmto 
tvrdením myslí? Znamená to, že ak inštitúcia získa podporu napr. v rámci výzvy “Podpora prípravy projektov 
v HE”, nebude môcť súčasne získať podporu napr. na “Matching granty”? V tomto konkrétnom prípade pova-
žujeme  poskytnutie podpory iba v jednej výzve za nie veľmi vhodné, lebo ide o rôzne koncepty. Projekt sa 
pripravoval a teda by mal získať podporu za prípravu tak, ako ďalšie projekty a tým povzbudiť pre prípravu 
ďalších projektov a získať na to aj finančné zdroje. Zároveň ďalšia schéma matching granty má iné ciele, je 
zameraná  na zlepšenie podmienok na implementáciu projektov a ich pokračovanie financované čo zvýši kva-
litu výskumu na Slovensku a priamo prispieva k zvyšovaniu šancí slovenských výskumných inštitúcií na úspech 
v ďalších výzvach programov Horizon Europe a EIT.        

Podmienka, že jedna inštitúcie môže získať podporu na ten istý projekt z verejný zdrojov len raz, je uvedená 
z toho dôvodu, aby neprišlo k duplicitnému financovaniu, ak už získala podporu napr. z výzvy APVV.  

Vo výzve sa nerozlišuje a nemotivuje k významnejším účastiam slovenských subjektov – je rozdiel vypracovať 
projekt do 100 000 EUR a nad 200-500 000 EUR, alebo 1 mil. EUR. Dá sa to aj jednoduchou tabuľkou pásiem 
podpory - začínať na 2 000 EUR a končiť pri 10-15 000 EUR pri projektoch nad 1mil. 

Uvedená navrhovaná výška vyplýva z podpory v podobných schémach v SR a v EÚ. Výšky podpory budú bližšie 
upravené v samotnom znení výzvy. VAIA momentálne ešte analyzuje možné zvýšenie podpory.  

Prečo sa podpora obmedzuje pre jednu organizáciu nad rámec obmedzení de minimis? Pri tejto alokácii by 
mal byť predsa zámer opačný – umožniť firmám podstatne naštartovať aktivitu. Sú subjekty, ktoré podávajú 
6-10 projektov ročne a čakajú na tuto výzvu. Riešenie – limit de minimis za 3 roky. 

V zámere výzvy nie je obmedzená účasť firiem nad rámec schémy de minimis. Oprávnení žiadatelia sa môžu 
uchádzať o podporu za každú zo svojich účastí v Horizonte Európa, v ktorej splnili podmienky uvedené vo výzve.  

Výška podpory 2 000 eur za projekt je neuveriteľne nízka, pri súčasnej cene práceprace a prácnosti prípravy 
projektu v pozícii člena konzorcia je to do cca 10-20% nákladov. Takéto číslo je pri súčasnej inflácii demotivu-
júce. Riešením by bolo stanoviť pásma podpory podľa výšky žiadaného príspevku. 

Uvedená navrhovaná výška vyplýva z podpory v podobných schémach v SR a v EÚ. Výšky podpory budú bližšie 
upravené v samotnom znení výzvy. VAIA momentálne ešte analyzuje možné zvýšenie podpory.  

V zámere Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT je uvedené: 
“Jedna inštitúcia môže získať podporu na ten istý projekt z verejných zdrojov len raz.” Čo presne sa týmto 
tvrdením myslí? Znamená to, že ak inštitúcia získa podporu napr. v rámci výzvy “Podpora prípravy projektov 
v HE”, nebude môcť súčasne získať ,podporu napr. na “Matching granty”? V tomto konkrétnom prípade pova-
žujeme  poskytnutie podpory iba v jednej výzve za nie veľmi vhodné, lebo ide o rôzne koncepty. Projekt sa 
pripravoval a teda by mal získať podporu za prípravu tak, ako ďalšie projekty a tým povzbudiť pre prípravu 
ďalších projektov a získať na to aj finančné zdroje. Zároveň ďalšia schéma matching granty má iné ciele, je 
zameraná  na zlepšenie podmienok na implementáciu projektov a ich pokračovanie financované čo zvýši kva-
litu výskumu na Slovensku a priamo prispieva k zvyšovaniu šancí slovenských výskumných inštitúcií na úspech 
v ďalších výzvach programov Horizon Europe a EIT. 

Pri podmienke, že jedna inštitúcia môže získať podporu na ten istý projekt z verejných zdrojov len raz ide o za-
bráneniu duplicitnému financovaniu, ak už napríklad projekt získal podporu napr. z výzvy APVV. 

Uchádzanie sa o podporu vo výzve „Podpora prípravy projektov v HE” nevylučuje možnosť uchádzať sa o pod-
poru v inej výzve z Komponentu 9 s inými oprávnenými výdavkami napr. vo výzve „Matching granty ku zdrojom 
získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa“, pričom dôraz bude kladený na predchádzanie 



   

 

   

 

duplicitného financovania výdavkov.  

V zámere Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT je uvedené: 
"Vo výzve je možné získať podporu na ten istý projekt len jedenkrát." Znamená to, že ak v konzorciu projektu 
Horizon Europe bolo viac partnerov zo Slovenska, len jeden z nich môže požiadať o podporu? Ak to je tak, tak 
je to diskriminujúce, keďže každý člen konzorcia je rovnocenný a participuje štandardne na príprave projektu 
bez ohľadu na to, z akej je krajiny. Práca na príprave projektu nie je menšia, ak je viac partnerov z jednej 
krajiny. Skôr by sme sa mali tešiť, najmä ak bol projekt úspešný. 

V tejto výzve budú môcť získať podporu všetky organizácie pôsobiace na Slovensku, ktoré boli zapojené do kon-
krétneho projektu. Napr. ak je slovenská univerzita koordinátorom a slovenská firma partnerom projektu, ktorý 
prejde úspešne hodnotením, tak oba budú môcť podať žiadosť o podporu.  

Chceme sa spýtať, či už bola výzva oficiálne otvorená, a ak áno, kde je možné získať formulár žiadosti, ktorú 
treba vyplniť. V prípade, že výzva ešte nebola spustená, je známy už konkrétnejší termín jej spustenia?  

Výzva ešte nebola vyhlásená a jej vyhlásenie je predpokladané v prvom kvartáli 2023. Všetky informácie o vy-
hlásení výzvy a podávaní žiadosti budú zverejnené na webovej stránke www.vaia.gov.sk.  

Návrhy do EIC Accelerator sa prekladajú v dvoch fázach: 1. krátky návrh a po obdržaní globálneho hodnotenia 
„GO“ je možné podať dlhý návrh. Bodové alebo percentuálne hodnotenie sa neuplatňuje. Hodnotenie pred-
kladaných návrhom v EIC Accelerator je len „GO“ alebo „NO GO“. Zároveň aj pri krátkom návrhu aj pri dlhom 
návrhu sa hodnotia 3. kritéria (Excellence | Scale-up potential | Level of risk, implementation, and need for 
Union support) aj samostatne. Krátky návrh potrebuje pre globálne „GO“ hodnotenie obdržať minimálne od 
dvoch hodnotiteľov celkové „GO“ hodnotenie. Dlhý návrh potrebuje pre globálne „GO“ hodnotenie, obdržať 
celkové „GO“ hodnotenie od všetkých troch hodnotiteľov, aby dostal pozvánku na interview. Bude v tejto 
výzve, pre oprávnenosť dosiahnutého min. hodnotenia dostačujúce globálne hodnotenie „GO“ krátkeho ná-
vrhu? Príp. aké minimálne hodnotenie bude návrh/projekt potrebovať, aby bol v tejto výzve oprávnený? 

V prípade ak krátka žiadosť („Short proposal“) prejde hodnotením (teda dostane od minimálne dvoch hodnoti-
teľov GO) a žiadateľ bude pozvaný na predloženie celej žiadosti, tak dostáva 4 000€. V prípade ak celá žiadosť 
(„Full proposal“) prejde hodnotením a žiadateľ bude pozvaný na interview (teda dosiahne 9 krát GO), tak do-
stáva 8 000€. Tieto sumy nie je možné kumulovať.  
 

Preklenovacie ERC granty 

Do výzvy sa môžu zapojiť výskumníci/výskumníčky spolu s výskumnou organizáciou, ktorí/é získali so svojou 
žiadosťou o ERC grant hodnotenie „B“. 
Postačuje získať hodnotenie "B" v 1. kole? t.j. získal hodnotenie B v 1. kole, ale nepostúpil do 2. kola? Na aké 
konkrétne ERC výzvy by sa preklenovacie granty mohli vzťahovať? (Starting Grant, Consolidator Grant, Ad-
vanced Grant a na ktoré roky? 2022? 2023?) 

Áno, vo výzve sa budú môcť uchádzať aj žiadatelia, ktorí získali B v prvom kole. Uchádzať sa bude možné s pro-
jektami podanými vo výzvach Starting, Consolidator a Advanced grant, ktoré boli podané vo výzvach tesne pred-
chádzajúcich vyhláseniu tejto výzvy (teda relevantnými budú aj projekty podané v niektorých výzvach v roku 
2022). Cieľom je preklenúť obdobie od vyhodnotenia projektu v ERC do ďalšej výzvy ERC, v ktorej bude žiadateľ 
podávať nový/prepracovaný projekt.  

Chcem sa spýtať, či som oprávnená žiadateľka, ak som v roku  v roku 2021 podala ERC-ADG grant a získala 
hodnotenie B (na hrane A). Rok 2022 som tým pádom nemohla podať projekt a uvažujem o jeho resubmitovaní 
tento, resp. budúci rok.  

Podľa uvedených informácií by ste mali byť oprávnenou žiadateľkou, pričom bude potrebné dodržať podmienku 
opätovného podania ERC grantu na slovenskej výskumnej inštitúcii a v prípade jeho získania ho aj realizovať na 
Slovensku. 

ERC Visiting granty 

http://www.vaia.gov.sk/


   

 

   

 

Musí byť žiadateľ členom tímu držiteľa ERC projektu už v momente žiadosti, alebo sa k nemu pripojí po 
schválení grantu? Musí 6 mesačný pobyt v tíme držiteľa ERC projektu abslovovať naraz, alebo je možné po-
byt rozdeliť na kratšie pobyty v tíme držiteľa ERC grantu? 

Žiadateľ sa môže pripojiť do tímu držiteľa ERC po schválení grantu, ale k žiadosti bude potrebné pripojiť „Letter 
of Commitment“ alebo obdobný dokument od držiteľa ERC grantu, ktorý bude potvrdzovať záväzok prijatia žia-
dateľa do tímu a jeho mentorovania. Aktuálne nastavenie je, že pobyt by mal byť realizovaný naraz počas maxi-
málne 6 mesiacov, VAIA však prehodnocuje nastavenie výzvy v tejto oblasti.  

 

Podpora excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ alebo prešli 
úspešne hodnotením zo strany EK 

V zámere Podpora excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence nie je 
zaradený program MSCA COFUND, ktorý považujeme pre rozvoj medzinárodnej dimenzie slovenskej vedu ako 
kľúčový. Medzinárodný rozmer je na Slovensku veľmi slabý a je nedostatočná cirkulácia výskumníkov je príči-
nou viacerých problémov v slovenskej vede. Preto podpora takýchto projektov, ktoré získajú seal of excellence 
je zásadná. Ak toto budú robiť okolité krajiny a Slovensko nie, tak tým Slovensko veľa stratí. Medzinárodne 
akceptované projekty majú pre Slovensko zásadný význam a cirkulácia talentu z iných krajín v rámci takýchto 
projektov ešte väčší. Podpora výskumníka zo zahraničia v rámci MSCA COFUND by mala mať významné miesto 
v komponente 9. 

V MSCA COFUND nie sú v súčasnosti žiadne projekty, ktoré prešli úspešne hodnotením zo strany EK. V prípade 
projektov, ktoré budú podávané v neskorších výzvach by existovalo reálne riziko, že sa nestihnú zimplementovať. 
VAIA bude ešte túto situáciu analyzovať, tak aby mali prípadné projekty možnosť byť implementované v rámci 
Plánu obnovy a odolnosti.  

Rada by som získala viac informácií ohľadne žiadostí. Aký je threshold, 50%?  

Vo výzve “Podpora prípravy projektov v Horizonte Európa“ budú podporené žiadosti, ktoré získali minimálne 
polovicu z maximálneho možného hodnotenia a aj žiadosti, ktoré prešli prahovou hodnotou (thresholdom). Ten 
sa môže vo výzvach líšiť, ale v zásade platí, že projekt musí dosiahnuť minimálne 3 body v každej z hodnotených 
oblastí (excelentnosť, dopad, implementácia) a zároveň 10 bodov celkovo. Výška podpory sa bude v týchto dvoch 
prípadoch líšiť - jednotlivé výšky podpory sú uvedené v zámere výzvy - https://vaia.gov.sk/wp-content/uplo-
ads/2022/11/Investicia_1_1.2.1_zamer_podpora-HE_web.pdf    

 Súvisí táto výzva  s podanými  neúspešnými alebo úspešnými Horizontmi?   

V tejto výzve sa môžu uchádzať projekty, ktoré splnia všetky kritéria vrátane kritéria oprávnenosti tak ako je 
uvedené v zámere výzvy  - dosiahnutie minimálne polovičného počtu bodov z maximálneho možného hodnote-
nia. Teda podporené budú aj také projekty, ktoré nie sú financované zo strany EK.   

 Mohli by sme sa ako príspevková organizácia zúčastniť výzvy ako žiadateľ vzhľadom na náš legálny status?   

Oprávnení žiadatelia budú definovaní vo výzve. Oprávnení žiadatelia vo výzve budú definovaní širšie ako je uve-
dené v zámere výzvy.  

Ako je to s podporou excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ 
alebo prešli úspešne hodnotením zo strany EK?  

Bližšie informácie k dvom výzvam, ktoré budú podporovať projekty so známkou „Seal of Excellence“ sú dostupné 
v zverejnených zámeroch:  

• https://vaia.gov.sk/wp-content/uploads/2022/12/I.1_SoE.pdf   

• https://vaia.gov.sk/wp-content/uploads/2022/11/Investicia_1_1.3_zamer_podpora-SoE_web.pdf   

  
S poslednou výzvou sme prešli cez threshold 10 bodov, získali sme 10,5 bodu. Môžeme vzhľadom na to žiadať 

https://vaia.gov.sk/wp-content/uploads/2022/11/Investicia_1_1.2.1_zamer_podpora-HE_web.pdf
https://vaia.gov.sk/wp-content/uploads/2022/11/Investicia_1_1.2.1_zamer_podpora-HE_web.pdf
https://vaia.gov.sk/wp-content/uploads/2022/12/I.1_SoE.pdf
https://vaia.gov.sk/wp-content/uploads/2022/11/Investicia_1_1.3_zamer_podpora-SoE_web.pdf


   

 

   

 

o podporu?   

V prípade splnenia ostatných podmienok oprávnenosti, sa budete s takýmto projektom môcť uchádzať o pod-
poru v rámci výzvy “Podpora prípravy projektov v Horizonte Európa”.   

Neidentifikujete v akej výzve ste sa s daným projektom uchádzali, ale v prípade, že ste prešli thresholdom a/alebo 
získali “Seal of Excellence” v jednej z nasledujúcich výziev –ERC (v tomto prípade je potrebné, aby projekt získal 
hodnotenie „A“ v druhom kole hodnotenia), MSCA Postdoctoral Fellowships, ERA Chair, EIC Accelerator alebo 
EIC Transition - budete sa môcť uchádzať o podporu vo výzve “Podpora excelentných projektov Horizontu Eu-
rópa”, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ alebo prešli úspešne hodnotením zo strany EK“ respektíve vo 
výzve “Podpora projektov, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ v EIC”.   

Vedeli by ste mi prosím oznámiť akú čiastku by sme si mohli nárokovať? Čiastka ktorú sme spomenuli v našom 
projekte bola cca 250k €.   

Minimálna a maximálna výška podpory je pre jednotlivé výzvy uvedená v konkrétnych zámeroch výzvy.   

Naša otázka sa týka projektov Horizon Europe podaných v rámci  Widening participation - Teaming for Excel-
lence. Uvažuje sa aj s podporou projektov z roku 2022, ktoré prešli do 2. kola, prekročili v ňom prahové hod-
noty a sú zaradené na rezervnom liste? 

O podporu v tejto schéme sa budú môcť uchádzať len projekty, ktoré získali „Seal of Excellence“ v jednej z nasle-
dujúcich výziev - Európska rada pre výskum (ERC), Marie Skłodowska-Curie Akcie (MSCA Postdoctoral Fel-
lowships), Widening participation (ERA Chair).  

 

Matching granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa 

Pre aké organizácie bude podpora dostupná?  
Tak ako je uvedené v zámere výzvy: 
Právnické osoby zo všetkých sektorov výskumu a vývoja podľa § 7 zákona č. 172/2005 Z. z.:  
- štátny sektor  
- sektor verejných výskumných inštitúcií  
- sektor vysokých škôl  
- neziskový sektor  
- podnikateľský sektor 

Naša firma je aktívne zapojená v implementácii 3 projektov Horizont Európa a sme aj držiteľom osvedčenia 
VaV inštitúcie. Naše projektové náklady sú však predovšetkým personálne, nie na infraštruktúru ani priamy 
výskum. Je táto výzva pre nás relevantná? 

Zameranie a ciele výzvy sú definované v zámere výzvy. Záleží od typu projektov, úlohy v nich a jasnému zadefi-
novaniu ako chcete využiť finančné prostriedky z tejto výzvy, tak aby napĺňali jej ciele. Teda podporu vo forme 
matching grantov a využitia výsledkov výskumu.  

Je možné požiadať o Matching grant k Horizont Európa ak: 
- naša spoločnosť (SME) je partnerom projektu v grantovej schéme HE (so začiatkom implementácie 1.1.2023)  
- podľa zákona č. 172/2005 Z.z. sme "podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia ktorí v rámci svojich pod-
nikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj" - ako sa táto skutočnosť preukazuje? Je postačujúce mať 
spôsobilosť na výskum a vývoj udelenú od Ministerstva školstva SR? Sú nejaké ďalšie podmienky, ktoré 
musíme spĺňať?  

O podporu v rámci tejto výzvy budú môcť žiadať aj projektoví partneri na zabezpečenie komplementáreho finan-
covania ich úlohy v projekte. Preukazovanie vykonávania výskumu a vývoja bude zabezpečené prostredníctvom 
schváleného projektu v Horizonte Európa, keďže oprávnenými projektami v tejto výzve budú iba RIA a IA pro-
jekty.   



   

 

   

 

Budú v rámci výzvy Matching granty ku zdrojom získaným v rámci Programu H2020 a Horizon Europe  opráv-
nenými žiadateľmi aj subjekty, ktoré realizujú projekty v H2020 v programe EURATOM resp. Horizon Europe v 
programe EURATOM (či už ako koordinátor alebo partner v rámci konzorcia). 

Áno, oprávnenými budú aj subjekty, ktoré realizujú projekty v rámci Euratom.  

 

Investícia 2 

Chcel by som dozvedieť viac o inovačných voucheroch prípadne aj patentových voucheroch. Kedy budú ino-
vačné vouchery k dispozícii a kto budú oprávnení žiadatelia? Bude možné získať dotácie aj na podávanie pa-
tentov? 

Oprávnenými aktivitami pre podmienky pripravovanej výzvy sú výskumno-vývojové činnosti, odborné skúšky, 
štúdie uskutočniteľnosti, merania parametrov, analytické výstupy vedúce k inovácií vlastných produktov, služieb 
a/alebo procesov žiadateľa  

Súčasťou výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podni-
kateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou inovačných voucherov bude oprávnené prepla-
tenie správnych poplatkov súvisiacich s podávaním patentových prihlášok na Slovensku a v zahraničí.  

Indikatívne je možné predpokladať vyhlásenie výzvy na máj 2023. Výzva bude otvorená na priebežné podávanie 
projektov. 

V rámci tejto výzvy bude oprávneným žiadateľom fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2 Obchodného 
zákonníka, ktoré sú ku dňu predloženia žiadosti registrované na území SR a sú najmä mikropodnikom, malým 
podnikom alebo stredným podnikom. 

 

Inovačné vouchere 

Chcel by som sa spýtať, kedy je presnejší časový predpoklad na vyhlásenie výzvy na inovačný voucher?   

Indikatívne je možné predpokladať vyhlásenie výzvy na máj 2023. Výzva bude otvorená na priebežné podávanie 
projektov.  

Digitálne vouchere 

Sú určené skôr pre startupy, ktoré vyvíjajú nové produkty/služby alebo pre napr. výrobné podniky, ktoré 
chcú digitalizovať výrobný proces alebo účtovníctvo? 

Aby sme jednoznačne zodpovedali na Vašu otázku je potrebné uviesť, že nepôjde o vývoj nových produktov, ale 
o možnosť využiť digitálny voucher na digitalizovanie výrobného procesu v podnikoch. Konkrétne pôjde o mož-
nosť uplatniť digitálny voucher na realizovanie digitálneho auditu vybraných procesov žiadateľa so zameraním 
na vypracovanie individualizovaného investičného riešenia, na zhodnotenie aktuálnej úrovne digitalizácie a au-
tomatizácie, a na zhodnotenie možností nasadenia širokej škály inovatívnych technológií zvyšujúce digitalizáciu 
a automatizáciu procesov s cieľom zvýšiť produktivitu žiadateľa. Výstupom má byť vždy konkrétne riešenie podľa 
situácie žiadateľa. 

Akou formou budú vyplácané – vopred, alebo až po uhradení služieb dodávateľovi? 

Pôjde o refundovanie až po uhradení služieb dodávateľovi. 

Kedy  sa približne plánuje spustiť výzva? 

Vzhľadom na schválený harmonogram výziev K9 POO je vyhlásenie výzvy naplánované na marec 2023. 

Chcela by som sa spýtať viac informácií ohľadom digitálneho vouchera a potrebné kroky pre organizácie, ktoré 
sa o tento voucher zaujímajú. 

V rámci tejto výzvy bude oprávneným žiadateľom fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2 Obchodného 



   

 

   

 

zákonníka, ktoré sú ku dňu predloženia žiadosti registrované na území SR a sú najmä mikropodnikom, malým 
podnikom alebo stredným podnikom.    

Aby sme jednoznačne zodpovedali na Vašu otázku je potrebné uviesť, že poskytovateľom služieb budú fyzické a 
právnické osoby, ktoré majú preukázateľnú skúsenosť v poskytovaní digitálnych služieb, vysoké školy podľa zá-
kona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a verejné výskumné inštitúcie 
podľa zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 Poskytovateľ služieb musí byť riadne zaevidovaný v databáze poskytovateľov služieb zverejnenej na webovom 
sídle sprostredkovateľa (MH SR). Do databázy oprávnených poskytovateľov služieb je možné prihlásiť sa cez otvo-
renú výzvu, ktorá bude zverejnená na webovom sídle sprostredkovateľa (MH SR). Noví záujemcovia musia do-
kladovať skúsenosť s poskytovaním digitálnych služieb formou záverečnej správy, referencie (stručný opis služby 
alebo iný výsledok spolupráce). 

Bude možné v rámci realizácie digitálneho auditu, resp. samostatne, zrealizovať aj audit/analýzu stavu kyber-
netickej bezpečnosti? 

Áno, audit/analýza stavu kybernetickej bezpečnosti je pre podmienky pripravovanej výzvy oprávnenou aktivitou. 
Rovnako je potrebné uviesť, že medzi ďalšie oprávnené aktivity patrí možnosť uplatniť digitálny voucher na zre-
alizovanie digitálneho auditu vybraných procesov žiadateľa so zameraním na vypracovanie individualizovaného 
investičného riešenia, na zhodnotenie aktuálnej úrovne digitalizácie a automatizácie, a na zhodnotenie možností 
nasadenia širokej škály inovatívnych technológií zvyšujúce digitalizáciu a automatizáciu procesov s cieľom zvýšiť 
produktivitu žiadateľa. Výstupom má byť vždy konkrétne riešenie podľa situácie žiadateľa.  

 V tejto chvíli je dostupný na webovom sídle www.vaia.gov.sk zoznam zámerov výziev z Komponentu 9 Plánu 
Obnovy - Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií s rozdelením do jednotlivých 
investícií, kde nájdete v sekcii 2: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vý-
voja, v zámere výzvy: Digitálne vouchere ďalšie doplňujúce informácie, link na nahliadnutie nižšie. 

https://vaia.gov.sk/wp-content/uploads/2022/12/I.2_Digitalne_vouchere.pdf 

Akým spôsobom môžu spoločnosti obdržať digitálny voucher? Bude to spôsobom First come/First serve, alebo 
budú MSP musieť predložiť nejaký business case, ktorý bude hodnotený a na základe ktorého dostanú fi-
nančný príspevok? 

Platí stále časový horizont marec 2023 na spustenie výzvy? 

Budú spoločnosti (vendor) ponukajúce služby IT auditu, etc, ktoré voucher pokrýva vyberaní/stanovení vo-
pred? Kedy by to malo byť, ked výzva sa má spustiť už v marci 2023 (teda, ak to platí)? 

O digitálny voucher môže požiadať fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá 

je ku dňu predloženia žiadosti registrovaná na území SR a je najmä mikropodnikom, malým podnikom alebo 

stredným podnikom.  

Čo sa týka hodnotenia v tejto chvíli vieme povedať, že hodnotenie digitálnych voucherov bude prebiehať v režime 

bez odborného posúdenia. Hodnotenie by malo byť postavené na posúdení oprávnenosti aktivít, výbere riešiteľa, 

súlade projektu s činnosťou žiadateľa príp. posúdení či projekt napomôže jeho konkurencieschopnosti a na 

ďalších skutočnostiach uvádzaných v  súlade s náležitosťami projektového zámeru. Zámerom je aby bol proces 

od podania žiadosti až do jeho schválenia jednoduchý a rýchly. 

Vyhlásenie výzvy je naplánované na apríl 2023. 

Žiadateľ si bude môcť riešiteľa vyberať zo zoznamu oprávnených riešiteľov. Aby sme jednoznačne zodpovedali 

na Vašu otázku je potrebné dodať, že poskytovateľom služieb môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá má 

preukázateľnú skúsenosť v poskytovaní digitálnych služieb, vysoké školy podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vyso-

kých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a verejné výskumné inštitúcie podľa zákona č. 243/2017 

Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

http://www.vaia.gov.sk/
https://vaia.gov.sk/wp-content/uploads/2022/12/I.2_Digitalne_vouchere.pdf


   

 

   

 

Bude otvorená aj registrácia do galérie potenciálnych realizátorov? 

Áno pôjde o otvorenú výzvu, do ktorej sa bude možné zaregistrovať priebežne. 

 

Je potrebné sa niekde zaregistrovať, prihlásiť, aby sme mohli poskytovať služby pre digitálny audit oproti 

digitálnemu voucheru? Ak áno, viete nás prosím usmerniť, aké sú kroky a termín? 

Žiadateľ si bude môcť riešiteľa vyberať zo zoznamu oprávnených riešiteľov. Aby sme jednoznačne zodpovedali 

na Vašu otázku je potrebné dodať, že poskytovateľom služieb môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá má 

preukázateľnú skúsenosť v poskytovaní digitálnych služieb, vysoké školy podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vyso-

kých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a verejné výskumné inštitúcie podľa zákona č. 243/2017 

Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je zaregistrovaná v zozname 

oprávnených riešiteľov pri Ministerstve hospodárstva SR.  

Výzva na zaradenie do zoznamu oprávnených riešiteľov je otvorená. 

Uvádzate, že výzva na zaradenie do zoznamu oprávnených riešiteľov je otvorená. Myslíte tým túto staršiu 

výzvu na stránke MH SR: https://www.mhsr.sk/uploads/files/coRCjoxu.pdf? 

O zaradenie do zoznamu oprávnených riešiteľov je možné požiadať už teraz.  

Ale to sa týka ešte starých inovačných voucherov z OPII. Nemohlo by to MH SR nejako updatnúť aj pre POO 

výzvy/projekty, aby to bolo jasné? 

Súčasťou prípravy výzvy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk for-

mou inovačných voucherov je aj revidovanie výzvy na zaradenie do zoznamu oprávnených riešiteľov v rámci POO. 

Bude možné použiť digitálny voucher u viacerých vendorov? (napr. 5.000 EUR Orange, 5.000 EUR SK TK, atď.)? 

Zo zoznamu oprávnených riešiteľov si vyberáte len jedného oprávneného riešiteľa.  

Môže MSP čerpať voucher čiastkovo, čiže nemusí hneď minúť 15.000 EUR, ale si sumu u vendora rozdeliť po 

dobu 24 mesiacov? 

Čo sa týka digitálneho vouchera umožnené je použitie iba jedenkrát pre jedného prijímateľa. Indikatívne je mô-

žeme v tejto chvíli povedať, že na zrealizovanie služby budete mať od 6-12 mesiacov. Informácie budeme k dá-

tumu vyhlásenia výzvy ešte špecifikovať.  

Ako má naša spoločnosť  preukázať, že sme právnickou osobou, ktorá má preukázateľnú skúsenosť v posky-

tovaní digitálnych služieb? 

V rámci otvorenej výzvy sa dá predpokladať, že pôjde o splnenie 3 kritérií, ktorých špecifiká budú uverejnené 

vo výzve na oprávnených riešiteľov.  

 

“Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce 

Pre aké organizácie bude podpora dostupná? Naše projektové náklady sú však predovšetkým personálne, nie 
na infraštruktúru ani priamy výskum. Je, prosím, tato výzva pre nás relevantná? 

Oprávnené výdavky budú špecifikované vo vyhlásenej výzve, v súčasnosti nepredpokladáme zmenu oprávne-
ných nákladov tak ako sú zadefinované v zámere výzvy. 
 
Radi by sme sa uchádzali o grant v rámci výzvy "Matching grant ku zdrojom získaným v rámci programu Hori-
zont 2020 a Horizont Európa". Minulý rok nám schválili projekt v rámci výzvy HORIZON-MISS-2022-SOIL-01 na 
dobu 48 mesiacov. V projekte figurujeme ako partner s rozpočtom cca 170 tis. EUR. Prosím, o poskytnutie 
bližších informácií k tejto výzve, keď budú k dispozícii. 

https://www.mhsr.sk/uploads/files/coRCjoxu.pdf?


   

 

   

 

Dávame do pozornosti aktuálne zverejnený zámer výzvy - https://vaia.gov.sk/wp-content/uploads/2022/12/In-
vesticia_1_1.4__zamer_matching-granty-H2020-HE_web.pdf - pričom daná výzva bude zverejnená v druhom 
kvartáli 2023.  
 
Naša agentúra plánuje realizovať  medzi slovenskými firmami (dôraz na SME segment a startupy) prieskumnú 
štúdiu, ktorej cieľom je zmapovať aktuálny stav tvorby marketingovývh plánov u majiteľov, konateľov, mar-
ketingových a sales riaditeľov a všeobecne marketérov a iné súvisiace otázky. Umožní táto výzva financovanie 
výskumu v zmysle nášho pripravovaného prieskumné projektu, ktorý by sme chceli realizovať cez niektorú z 
overených prieskumných agentúr? 

Cieľom výzvy je je stimulovať spoluprácu podnikateľských subjektov, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konku-

rencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb a/alebo procesov s  výskumnými inštitú-

ciami, vysokými školami, súkromnými poskytovateľmi výskumno–vývojových služieb a samosprávami. Môže ísť 

o kontraktuálne výskumno–vývojové služby, odborné skúšky, rôzne merania parametrov a analytické výstupy 

pre potreby podnikov s priamym dosahom na výrobnú prax. Voucher bude slúžiť na sprostredkovanie VaV slu-

žieb za účelom riešenia konkrétneho zadania/problému/požiadavky žiadateľa súvisiaceho s jeho inovačnými ak-

tivitami. 

Pre účely výzvy so zameraním na inovačné vouchere sú oprávnenými aktivitami projekty zamerané na výskumno 

– vývojové činnosti, odborné skúšky, štúdie uskutočniteľnosti, merania parametrov, analytické výstupy vedúce k 

inovácii vlastných produktov, služieb a/alebo procesov žiadateľa, služby súvisiace s ochranou práv duševného 

vlastníctva. Zároveň doplníme, že oprávnenou aktivitou nie je poradenstvo.  

Zámer výzvy na podporu inovačných voucherov je dostupný tu: 
https://vaia.gov.sk/wp-content/uploads/2022/12/I.2_Inovacne_vouchere.pdf?csrt=17469780346434845262  
 

Investícia 3 

Podpora štipendií pre excelentných PhD. študentov a študentky v kategórií R1 

Kde by som získala viac informácií ohľadom ďalšieho postupu? 

Dávame do pozornosti zverejnený zámer výzvy - https://vaia.gov.sk/wp-content/uploads/2023/03/za-
mer_3_2_doktorandi_final_VAIA-2.pdf  

 

Štipendiá pre výskumníkov R2-R4 

Chcel by som sa informovať či sú/budú nastavené jasné kritériá na zaradenie výskumníkov do kategórií R2 a 
R3 - napríklad - na základe počtu rokov od skončenia doktorandského štúdia. Či sa bude započítavať mater-
ská/rodičovská dovolenka. Tiež by som sa chcel informovať ohľadom toho, na kedy sa plánuje vyhlásenie tejto 
výzvy a koľko budú mať žiadatelia od vyhlásenia výzvy do jej uzavretia času. 

Určenie kategórií R2-R4 bude vychádzať z Európskeho rámca pre kariéru vo výskume - https://www.eu-
raxess.sk/sk/main/karierny-rozvoj/organizacie/europsky-ramec-pre-karieru-vo-vyskume/, pričom zaradenie 
bude potrebné odôvodniť v žiadosti, ktorá bude predmetom odborného hodnotenia.  Vyhlásenie výzvy je pláno-
vané v prvom kvartáli 2023 a výzvy, tak ako je to v súčasnosti naplánované, bude otvorená minimálne 3 mesiace 
od vyhlásenia.  

Mal by som záujem o zapojenie sa do pripravovanej výzvy Štipendiá pre výskumníkov. Sú dostupné podrob-
nejšie informácie ohľadom nárokov, kritérií, požiadaviek a spôsobu prípravy žiadosti? 

Môžem dostať, prosím, bližšie informácie ohľadom tejto výzvy?    

Dávame do pozornosti aktuálne zverejnený zámer výzvy - https://vaia.gov.sk/wp-content/uploads/2022/12/In-
vesticia_3_3.3-3.5_zamer_stipendia-R2-R3-R4_web.pdf - pričom daná výzva bude zverejnená v prvom kvartáli 

https://vaia.gov.sk/wp-content/uploads/2022/12/Investicia_1_1.4__zamer_matching-granty-H2020-HE_web.pdf
https://vaia.gov.sk/wp-content/uploads/2022/12/Investicia_1_1.4__zamer_matching-granty-H2020-HE_web.pdf
https://vaia.gov.sk/wp-content/uploads/2022/12/I.2_Inovacne_vouchere.pdf?csrt=17469780346434845262
https://vaia.gov.sk/podpora-vyskumu-a-inovacii/harmonogram-vyziev/
https://vaia.gov.sk/wp-content/uploads/2023/03/zamer_3_2_doktorandi_final_VAIA-2.pdf
https://vaia.gov.sk/wp-content/uploads/2023/03/zamer_3_2_doktorandi_final_VAIA-2.pdf
https://www.euraxess.sk/sk/main/karierny-rozvoj/organizacie/europsky-ramec-pre-karieru-vo-vyskume/
https://www.euraxess.sk/sk/main/karierny-rozvoj/organizacie/europsky-ramec-pre-karieru-vo-vyskume/
https://vaia.gov.sk/wp-content/uploads/2022/12/Investicia_3_3.3-3.5_zamer_stipendia-R2-R3-R4_web.pdf
https://vaia.gov.sk/wp-content/uploads/2022/12/Investicia_3_3.3-3.5_zamer_stipendia-R2-R3-R4_web.pdf


   

 

   

 

2023. Samotné kritériá, opis projektu a ostatné náležitosti budú súčasťou samotnej výzvy.  

Ake vedné oblasti budú podporené? 

Výzva nebude špecifikovať konkrétne vedné oblasti a bude zameraná na podporu žiadostí v oblasti základného 
a aplikovaného výskumu, ktoré preukážu excelentnosť projektového zámeru. Ten bude predmetom odborného 
hodnotenia.  

Chcel by som Vás poprosiť o informáciu k plánovanej výzve štipendiá R2. Bude možné v rámci tejto výzvy 
vytvoriť aj miesto s 50% úväzkom, resp. naplniť jedno miesto ako 2x50%?  

Modelový príklad: Fakulta vytvorí miesto výskumného pracovníka a dvaja zamestnanci fakulty by si to 
miesto rozdelili po 50% (dohromady by mal každý z nich 1,5 FTE). 

Výzva bude zameraná na podporu jedného uchádzača - a jeho výskumného zámeru, ktorý bude realizovaný na 

konkrétnej inštitúcii, preto výzva nebude umožňovať delenie pracovného úväzku medzi viacerých výskumníkov.  

Tento rok končím doktorandské štúdium (4-ročné). Chcem sa opýtať, či môžem byť potencionálnym záujem-

com o grant v kategórii R2 postdoktorandské štipendium. Aké kľúčové parametre budú rozhodovať o pride-

lení grantu? Daná výzva je pre mňa perspektívou ostať robiť vedu na Slovensku a neodchádzať do zahraničia, 

v tejto súvislosti by som sa chcel opýtať kedy bude výzva  na podanie žiadosti otvorená a kedy predbežne sa 

bude o pridelení grantov rozhodovať. 

Môžete špecifikovať kategórie výskumníkov R2 až R4? 

Určenie kategórií R2-R4 bude vychádzať z Európskeho rámca pre kariéru vo výskume - https://www.eu-

raxess.sk/sk/main/karierny-rozvoj/organizacie/europsky-ramec-pre-karieru-vo-vyskume/, žiadateľ sa sám zara-

dení do jednej z kategórií, pričom jeho zaradenie ako aj samotný výskumný zámer bude predmetom hodnote-

nia zahraničnými hodnotiteľmi.  

Kto je oprávnený uchádzať sa o projekt? Môže to byť už existujúci zamestnanec inštitúcie, na ktorej sa bude 

projekt realizovať, alebo to musí byť niekto nový, ktorý ešte nemal zamestnanecký vzťah s inštitúciou, kde sa 

bude projekt realizovať? 

Výzva nebude stanovovať podmienku predchádzajúceho pôsobenia výskumníka na danej inštitúcii, dôležité 

bude preukázať excelentnosť plánovaného projektu a daného výskumníka, dopad projektu a spôsob implemen-

tácie, ktoré budú predmetom odborného hodnotenia.   

Aký je minimálny a maximálny počet riešiteľov v projekte? 

Výzva bude zameraná na podporu jedného uchádzača - a jeho výskumného zámeru, ktorý bude realizovaný na 

konkrétnej inštitúcii. V prípade kategórií R3 a R4 bude možné pokryť aj príspevok na výskumný tím.  

Je požadovaný dosiahnutý akademický stupeň riešiteľov? 

Kritériá pre jednotlivé stupne riešiteľov (R2-R4) budú stanovené na základe Európskeho rámca pre kariéru vo 

výskume - https://www.euraxess.sk/sk/main/karierny-rozvoj/organizacie/europsky-ramec-pre-karieru-vo-

vyskume/.   

Ako podrobný má byť opis projektu? 

Formulár opisu projektu bude prílohou výzvy a bude obsahovať 3 časti – opis excelentnosti, dopadu a imple-

mentácie projektu. Predpokladaný rozsah je 20 strán.  

Ako by mal vyzerať rozpočet a akým spôsobom ho pripraviť pre danú výzvu? 

Formulár rozpočtu a usmernenie k jeho vyplneniu bude prílohou výzvy.  

Musia alebo môžu byť do projektu zapojení zahraniční partneri? Môžu to byť členovia vedeckej inštitúcie? 

Je možné v rámci projektu cestovať na konferencie alebo iné vedecké podujatia v zahraničí? 

https://www.euraxess.sk/sk/main/karierny-rozvoj/organizacie/europsky-ramec-pre-karieru-vo-vyskume/
https://www.euraxess.sk/sk/main/karierny-rozvoj/organizacie/europsky-ramec-pre-karieru-vo-vyskume/
https://www.euraxess.sk/sk/main/karierny-rozvoj/organizacie/europsky-ramec-pre-karieru-vo-vyskume/
https://www.euraxess.sk/sk/main/karierny-rozvoj/organizacie/europsky-ramec-pre-karieru-vo-vyskume/


   

 

   

 

V tejto výzve nebudú oprávnení partneri, výzva je zameraná na podporu excelentných výskumníkov – jednotliv-

cov. Súčasťou projektu budú aj náklady na výskumu. Detailné možnosti využitia budú súčasťou výzvy.  

Čo bude najdôležitejším výsledkom projektu? Vydané odborné publikácie /realizované experimenty/ od-

borné prednášky a pod.? 

Výstupy a výsledky projektu si stanoví výskumník sám v opise projektu, pričom budú predmetom odborného 

posúdenia zahraničnými hodnotiteľmi. 

Aký je predpokladaný konkrétnejší termín vyhlásenia výzvy? 

Výzvy budú vyhlásené v súlade s platným harmonogramom výziev.  

 

Veľké projekty pre excelentných výskumníkov 

Môže byť tím zostavený iba zo slovenských inštitúcii, napr. SAV, slovenská univerzita? Minimálne koľko čle-
nov musí mať tento tím? 

Výzva nie je zameraná na podporu kolaboratívneho výskumu. Cieľom je podpora budovania excelentných tímov 
na konkrétnych inštitúciách. Žiadosť teda podáva výskumník v spolupráci výskumnou inštitúciou, ktorý si buď 
buduje svoj tím, alebo chce rozvíjať už existujúci tím.  

Aký je plánovaný termín na podanie tejto výzvy? Kedy bude výzva otvorená? 

Výzva by mala byť vyhlásená v marci 2023. 

Aká bude forma podávania projektov? 
Elektronicky. Vzhľadom na to, že projekty sa budú hodnotiť medzinárodnými hodnotiteľmi, tak opis projektu 
bude potrebné vypracovať v angličtine.  

Stačia na zloženie tímu slovenské inštitúcie, ako napríklad SAV, univerzita, alebo tam musí byť aj aspoň jeden 
zahraničný partner? Kedy je plánovaný dátum podávania žiadostí? Aký je spôsob podávania žiadostí? 

V tejto výzve nepôjde o partnerský projekt, ale o vytvorenie tímu  výskumníkov a inovátorov pod vedením exce-
lentného výskumníka, ktorý podá žiadosť spoločne s výskumnou inštitúciou, na ktorej bude pôsobiť. Vyhlásenie 
tejto výzvy je plánované v prvom kvartáli 2023. Žiadosť bude podávať žiadateľ (inštitúcia, na ktorej bude výskum-
ník so svojím tímom pôsobiť) elektronicky.  

Môže byť líder tímu už existujúci zamestnanec inštitúcie, ktorá sa bude uchádzať o “ Veľké projekty pre exce-
lentných výskumníkov” Môže byť jeho tím zostavený len z existujúcich zamestnancov? 

Áno, lídrom tímu môže byť existujúci zamestnanec. Výzva nebude stanovovať podmienku predchádzajúceho 

pôsobenia/nepôsobenia výskumníka na danej inštitúcii, dôležité bude preukázať excelentnosť plánovaného 

projektu a tímu, dopad projektu, spôsob implementácie, ktoré budú predmetom odborného hodnotenia.  Zlo-

ženie tímu bude ponechané na žiadateľa, pričom jeho excelentnosť bude posudzovaná zahraničnými odbor-

nými hodnotiteľmi.  

 
Kapitálový „booster“ pre schémy na podporu výskumu a vývoja 

Zo zámeru “Kapitálový „booster“ pre schémy na podporu výskumu a vývoja” nie je jasné kto môže žiadať o 
podporu “Kapitálový „booster”. Je to iba žiadateľ projektu získaného v schéme podpory APVV alebo aj inšti-
túcie uvedené ako partneri? Navrhujeme, aby možnosť čerpať podporu mali aj partneri/spoluriešiteľské orga-
nizácie, keďže sa plnohodnotne podieľajú na realizácii výskumného projektu.  

Presná definícia oprávnených žiadateľov bude súčasťou samotnej výzvy.  



   

 

   

 

V prípade ak projekt APVV je riešený viacerými partnerskými organizáciami , predpokladáte, že sa o kapitálový 
booster pre granty z výzvy 2021 a 2022 bude môcť uchádzať aj hlavný riešiteľ aj partnerské organizácie? Budú 
sa môcť uchádzať o booster na ten istý APVV projekt spoločne, alebo samostatne? 

Žiadosť bude podávať hlavný riešiteľ, ak má byť financovaná infraštruktúra partnera z pôvodného APVV projektu, 
musí žiadateľ do žiadosti zapojiť aj partnerov. Rozdelenie príspevku z kapitálového boostra by malo kopírovať 
rozdelenie pôvodného APVV projektu. 

Bude možné pre účely tejto výzvy spojiť 2 APVV projekty (rôzni riešitelia)? Na jeden APVV projekt nám schválili 
cca 170 000,-EUR, t.j. žiadať by sme mohli "iba" 85 000,-EUR. Spojením dvoch APVV projektov by sme už mohli 
žiadať 100 000,-EUR. 

V prípade, že bude mať žiadateľ viacero schválených projektov v schémach APVV, bude si môcť žiadať podporu 
viackrát, avšak vždy v samostatnej žiadosti, keďže ide o dva rôzne projekty, ktorých žiadosti budú vyhodnocované 
odbornými hodnotiteľmi.  

Bude možné v rámci tejto schémy financovať elektroinštalácie (materiál aj služby), komunikačnú in-
fraštruktúru (materiál aj služby = inštaláciu) a nakupovať aj zariadenie laboratória t.j. stoly, stoličky, nábytok, 
atď...? 

Oprávneným výdavkom budú kapitálové výdavky - nákup infraštruktúry, technického a laboratórneho vybavenia. 
Žiadateľ v opise projektu zdôvodní plánované aktivity a s nimi súvisiaci nákup infraštruktúry, pričom opis pro-
jektu bude predmetom hodnotenia odbornými hodnotiteľmi.  

Bude možné v rámci tejto schémy nakupovať SW a SW licencie pre digitálne technológie? 

Konkrétne oprávnené výdavky budú zadefinované vo výzve, ale bude platiť, že musí ísť o kapitálové výdavky, 
ktoré nie je možné financovať v rámci samotných APVV projektov.  

Máme podaný patent v SR je možné ho rozšíriť na medzinárodný. Môžeme financovať služby spojené s po-
daním medzinárodného  patentu v rámci tejto schémy? 

Výzva bude zameraná na financovanie kapitálových výdavkov (infraštruktúry a vybavenia) a z tohto dôvodu 
nebude možné finacovať v rámci tejto výzvy náklady spojené s patentovou prihláškou.  

Kúpili sme  počas trvania projektu APVV robot za cca 20.000 EUR ako kapitálový výdavok zo zdrojov fakulty 
(teda nie z APVV, tam to nie je dovolené). Bude možné z "kapitálového boostra" refundovať takýto nákup? 

Oprávnené výdavky budú bližšie špecifikované v samotnej výzve, ktorá je momentálne v procese prípravy. 

Zaujala ma výzva "kapitálový" booster a ako držiteľka grantu APVV sa chcem informovať, či by som sa mohla 
uchádzať. 

Kapitálový booster je určený na dofinancovanie kapitálových výdavkov projektov schválených v rámci schém 
APVV. Presné kritériá oprávnenosti žiadateľov budú súčasťou samotnej výzvy.  

Chcela by som sa spýtať, či v rámci výzvy na Kapitálový booster bude okrem žiadateľa (hlavný riešiteľ realizo-
vaného APVV projektu) oprávneným v tejto výzve aj partner (spoluriešiteľská organizácia APVV pro-
jektu).  Myslím tým, že keď hlavný riešiteľ APVV projektu podá žiadosť do výzvy na Kapitálový booster, či v 
jeho rozpočte projektu môžu/majú byť zahrnuté aj výdavky na nákup infraštruktúry pre spoluriešiteľskú orga-
nizáciu APVV projektu, ktorého výskumná infraštruktúra má byť dofinancovaná v rámci Kapitálového boostru. 

Žiadosť bude podávať hlavný riešiteľ, ak má byť financovaná infraštruktúra partnera z pôvodného APVV projektu, 
musí žiadateľ do žiadosti zapojiť aj partnerov. Rozdelenie príspevku z kapitálového boostra by malo kopírovať 
rozdelenie pôvodného APVV projektu. 

 

 

 



   

 

   

 

Investícia 4 

Pod pojmom "inštitúcie štátneho sektora" sa rozumejú aj samosprávy a ich príspevkové organizácie , ktoré 
majú vedeckých a výskumných pracovníkov?  

Presná definícia oprávnených žiadateľov bude súčasťou samotnej výzvy. Oprávnení žiadatelia budú širšie vyme-
dzení ako v zverejnenom zámere. 

Bude môcť o podávať žiadosti aj príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto, ale má výskumné 
kapacity a súčasťou tvorby strategických dokumentov je i výskum na rozličné témy? Pýtame sa aj kvôli faktu, 
že aktuálne máme rozkomunikovaných niekoľko partnerov do veľkého dekarbonizačného projektu okolo mo-
bility. 

Presná definícia oprávnených žiadateľov bude súčasťou samotnej výzvy, momentálne z dôvodu jednotného prí-
stupu k žiadateľom neposkytujeme odpovede ku konkrétnym situáciám súvisiacim so znením výzvy.  

Je nejaké obmedzenie na počet partnerov v rámci konzorcia?  

Nie, výzva nebude určovať maximálny počet partnerov, avšak výber partnerov, ich prínos pre projekt a excelen-
tnosť konzorcia bude predmetom odborného hodnotenia zahraničnými expertmi, preto je potrebné pri výbere 
partnerov dbať na ich kvalitu a predošlé skúsenosti. Rovnako odporúčame pri výbere partnerov zvoliť aj ich op-
timálny počet, ktorý bude viesť k efektívnej implementácii projektu.  

Môžeme konzorcium vytvoriť prierezovo zo štátnych / verejných inštitúcií, štátnych výskumných inštitúcií 
(univerzity), súkromných podnikov a prípadne neziskových organizácií?  

Áno, zloženie konzorcia je na výbere žiadateľa, musí sa však skladať  zo subjektov, ktoré budú vo výzve identifi-
kované ako oprávnené.  

Je možné vytvoriť i medzinárodné konzorcium? Aký by bol v tomto prípade percentuálny limit na financovanie 
zahraničného partnera?  

Nie, zahraniční partneri nebudú v tejto výzve oprávnenými subjektami.  

Chceli by opýtať, ako máme adresovať nedostatok kapacít a zároveň aj do veľkej miery know how, ktorý na 
Slovensku máme? V našej téme sme toto identifikovali ako hlavné problémy, ktoré nie sú schopné plne adre-
sovať oslovené univerzity, ani súkromný sektor venujúci sa výskumu a vývoju. Ako hlavný problém stanovujú 
práve nedostatočné kapacity.) 

Celkovo je zapojenie zahraničných inštitúcií v celom Pláne obnovy a odolnosti obmedzené. Vo výzvach je jedinou 
výnimkou podpora Transformačných  inovačných konzorcií. Cieľom je podpora predovšetkým výskumných a ino-
vačných inštitúcií a firiem na Slovensku.  

Viete nám priblížiť aké budú oprávnené výdavky v rámci výzvy a aký bude ich percentuálny podiel (napr. člo-
vekomesiace – software – hardware – a pod.?) 

Oprávnené výdavky sú definované v zámere výzvy a budú bližšie špecifikované v samotnej výzve. Percentuálny 
podiel bude stanovený iba na nepriame výdavky.  

Zaujíma ma, či v daných pripravovaných výzvach v nárokoch na partnera bude stačiť aby mal výskum a vývoj 
v OR SR pripadne v stanovách alebo bude požadovaná registrácia v SKCRIS. 

Je potrebné, aby mal žiadateľ aj partneri výskum a vývoj zapísané medzi svojimi činnosťami v OR SR, registrácia 
v SK CRIS nebude potrebná. Zároveň však bude v rámci opisu projektu potrebné preukázať a popísať kapacitu 
a predošlé skúsenosti žiadateľa/partnera v oblasti VaV a jeho excelentnosť, ktorá bude predmetom hodnotenia 
zahraničnými odbornými hodnotiteľmi.  

Radi by sme sa informovali, či predpokladaný termín vyhlásenia výzvy 4/2023 je stále aktuálny, taktiež pro-
síme o info, kedy je možné predpokladať zverejnenie schémy štátnej pomoci. Je možné zdieľať konkrétnejšie 
informácie súvisiace s uvedenou výzvou? Pri investícii 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky uvá-



   

 

   

 

dzate, že výzvy budú vyhlásené najneskôr v roku 2022. Zároveň na stránke Plánu obnovy sú zverejnené zá-
kladné informácie o plánovanej výzve s názvom „Výzva pre projekty na TRL leveloch 4-9, sprostredkovaná 
ministerstvom hospodárstva“. Radi by sme sa informovali o dátume, stave výzvy, schémy, konkrétnejších in-
formáciách, podobne ako pri vyššie uvedenej výzve.  

Vyhlasovanie výziev je plánované v súlade s platným harmonogramom výziev.  

Všetky schémy štátnej pomoci sú zverejnené na tomto odkaze: Dokumenty - Výskumná a inovačná autorita 
(gov.sk) 

Informácie o výzve a podmienkach poskytnutia podpory budú zverejnené v rámci vyhlásenej výzvy a následne 
predstavené na špecializovanom podujatí po vyhlásení konkrétnej výzvy. 
 

Podpora vývoja inovatívnych riešení a ich pilotného testovania/nasadzovania v reálnom prostredí (Výzva pre 
projekty na TRL úrovniach 4-8) 

Plánované tematické okruhy vyššie popísanej výzvy v dokumente Plánu obnovy (str. 340. a 341) odkazujú na 
tematické okruhy podľa „Orientácie k prvému strategickému plánu pre program Horizont Európa“ - klastra 4. 
V samotnom dokumente plánu obnovy ako aj v dokumentoch zverejnených na https://vaia.gov.sk/podpora-
vyskumu-a-inovacii/harmonogram-vyziev/?csrt=1423605889649847059Zameranie/cie nie sú explicitne uve-
dené všetky tematické okruhy klastra 4. 

OTÁZKY: 
1.    všetky tematické okruhy „Orientácie k prvému strategickému plánu pre program Horizont Európa“ - klastra 
4, nie sú explicitne vymenované zámerne a teda tematicky opravené budú len vybrané tematické okruhy 
klastra 4 programu HORIZONT EUROPA , tak ako je explicitne vymenované v dokumentoch zverejnených na 
https://vaia.gov.sk/podpora-vyskumu-a-inovacii/harmonogram-vyziev/?csrt=1423605889649847059Zame-
ranie/cie ? 

2.    všetky tematické okruhy „Orientácie k prvému strategickému plánu pre program Horizont Európa“ - klastra 
4, nie sú explicitne vymenované zámerne a boli vymenované len vybrané okruhy pre inšpiráciu a teda v plá-
novaných výzvach budú oprávnené všetky tematické okruhy klastra 4 programu HORIZONT EUROPA? 

V zámere výzvy je uvedené, že „Žiadatelia budú môcť podávať projekty vo všetkých technologických oblastiach 
zamerania Investície 4, najmä však 

- Bezuhlíková energetika  

- Elektrifikácia  

- Vodík, batériové technológie a alternatívne palivá  

- Nízkoemisné priemyselné procesy a materiály  

- Bio-ekonomika, udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo 

Okruh tém bude širší s tým, že podporené projekty budú musieť byť zamerané na oblasť dekarbonizácie.  

Aké aktivity sú oprávnenými pri A a aké pri B v tejto vyzve? 
Oprávnené aktivity typu A: min. 200 tis.– max. 1,2 mil. Eur 
oprávnené́ aktivity typu B: min. 200 tis. - max. 3 mil. Eur 

Výzva bude umožňovať realizáciu dvoch typov aktivít z ktorých si bude žiadateľ vyberať. Prvá aktivita umožní 
žiadateľom vyvíjať riešenia pre svoje interné potreby. Projekt bude môcť žiadateľ realizovať samostatne, ale aj 
so zapojením partnerských organizácii. Druhá aktivita bude podporovať realizáciu VaV s možnosťou zapojenia 
viacerých partnerov s tým, že oprávnenou aktivitou bude aj testovanie riešenia v reálnych podmienkach part-
nerskej organizácie, ktorá sa nebude musieť podieľať na realizácii VaV. 

Monitorujeme tuto výzvu plus podobnú v K9I5 - ale na webe sa da prihlásiť iba k jednej. 

https://vaia.gov.sk/podpora-vyskumu-a-inovacii/dokumenty-2/
https://vaia.gov.sk/podpora-vyskumu-a-inovacii/dokumenty-2/
https://vaia.gov.sk/podpora-vyskumu-a-inovacii/harmonogram-vyziev/?csrt=1423605889649847059Zameranie/cie
https://vaia.gov.sk/podpora-vyskumu-a-inovacii/harmonogram-vyziev/?csrt=1423605889649847059Zameranie/cie
https://vaia.gov.sk/podpora-vyskumu-a-inovacii/harmonogram-vyziev/?csrt=1423605889649847059Zameranie/cie
https://vaia.gov.sk/podpora-vyskumu-a-inovacii/harmonogram-vyziev/?csrt=1423605889649847059Zameranie/cie


   

 

   

 

V súčasnosti sú zverejnené zámery výziev, všetky vyhlásené výzvy budú zverejnené na www.vaia.gov.sk . 
 

Investícia 5 

Podpora vývoja inovatívnych riešení a ich pilotného testovania/nasadzovania v reálnom prostredí (Výzva pre 
projekty na TRL úrovniach 4-8) 

Plánované tematické okruhy vyššie popísanej výzvy v dokumente Plánu obnovy (str. 340. a 341.) odkazujú na 
tematické okruhy podľa „Orientácie k prvému strategickému plánu pre program Horizont Európa“ - klastra 5. 
V samotnom dokumente plánu obnovy ako aj v dokumentoch zverejnených na https://vaia.gov.sk/podpora-
vyskumu-a-inovacii/harmonogram-vyziev/?csrt=1423605889649847059Zameranie/cie nie sú explicitne uve-
dené všetky tematické okruhy klastra 5. 

OTÁZKA: 
1.    všetky tematické okruhy „Orientácie k prvému strategickému plánu pre program Horizont Európa“ - klastra 
5, nie sú explicitne vymenované zámerne a teda tematicky opravené budú len vybrané tematické okruhy 
klastra 5 programu HORIZONT EUROPA , tak ako je explicitne vymenované v dokumentoch zverejnených na 
https://vaia.gov.sk/podpora-vyskumu-a-inovacii/harmonogram-vyziev/?csrt=1423605889649847059Zame-
ranie/cie ? 

2.    všetky tematické okruhy „Orientácie k prvému strategickému plánu pre program Horizont Európa“ - 
klastra 5, nie sú explicitne vymenované zámerne a boli vymenované len vybrané okruhy pre inšpiráciu a teda 
v plánovaných výzvach budú oprávnené všetky tematické okruhy klastra 5 programu HORIZONT EUROPA ? 

V zámere výzvy je uvedené, že „Žiadatelia budú môcť podávať projekty vo všetkých technologických oblastiach 
zamerania Investície 5, najmä však: 

- priemyselné technológie  
- kľúčové digitálne technológie (napr. kybernetická bezpečnosť; kvantové technológie v oblasti kyberne-

tickej bezpečnosti, senzory a internet vecí; mikroelektronika, elektronické komponenty a cloudové rie-
šenia) umelá inteligencia a robotika 

Okruh tém bude širší s tým, že podporené projekty budú musieť byť zamerané na oblasť digitalizácie.  

 

Existuje už nejaký detailnejší zámer/draft výzvy s ktorým by sme mohli pracovať? Je už známejší presnejší 
plán pre vyhlásenie výzvy?  

V súčasnosti sú zverejnené zámery výziev, všetky vyhlásené výzvy budú zverejnené na www.vaia.gov.sk . 

Nakoľko bol zverejnený zámer výzvy, ktorý je v súlade s naším rozpracovaným projektom a radi by sme sa 
danej výzvy zúčastnili, chceme sa informovať o približnom termíne zverejnenia výzvy a tiež o predbežnom 
termíne časovej oprávnenosti realizácie projektu.    

Plánovaný termín zverejnenia výzvy je apríl 2023. Predpokladaná oprávnená dĺžka trvania projektov je do júna 
2026. 

Môže aktivity v rámci predmetnej výzvy žiadateľ začať realizovať už po podaní, predložení žiadosti alebo až 
po vydaní rozhodnutia v rámci predmetnej výzvy? 

Časová oprávnenosť aktivít bude od podania žiadosti o prostriedky mechanizmu.  

Môžu byť žiadateľom v tejto výzve aj priemyselné podniky s počtom zamestnancov 1000 až 3000?   

V rámci pripravovaných výziev (aktivity typu A) nebude obmedzená veľkosť podnikov, ktoré sa môžu do výziev 
zapojiť, t.j. bude umožnené zapojenie aj veľkých podnikov. 

 

 

http://www.vaia.gov.sk/
https://vaia.gov.sk/podpora-vyskumu-a-inovacii/harmonogram-vyziev/?csrt=1423605889649847059Zameranie/cie
https://vaia.gov.sk/podpora-vyskumu-a-inovacii/harmonogram-vyziev/?csrt=1423605889649847059Zameranie/cie
https://vaia.gov.sk/podpora-vyskumu-a-inovacii/harmonogram-vyziev/?csrt=1423605889649847059Zameranie/cie
https://vaia.gov.sk/podpora-vyskumu-a-inovacii/harmonogram-vyziev/?csrt=1423605889649847059Zameranie/cie
http://www.vaia.gov.sk/


   

 

   

 

Podpora IPCEI projektov 

Predmetom podpory v rámci tejto výzvy budú projekty realizované v Bratislavskom samosprávnom kraji.  Z 
čoho vychádza vymedzenie výzvy len pre Bratislavsky kraj? 

Vymedzenie zamerania výzvy len na Bratislavský kraj vychádza z nastavenia Plánu obnovy a odolnosti, ktorý na 
str. 342 uvádza: „Špecifickú komplementárnu podporu k financovaniu z EŠIF zdrojov bude predstavovať pomoc 
projektom zapojeným do IPCEI iniciatív v Bratislavskom samosprávnom kraji“. 

Využitie zdrojov Programu Slovensko a teda aj ďalšia podpora IPCEI projektov z týchto zdrojov nie je závislá od 
implementácie Plánu obnovy a odolnosti. Viac informácií o Eurofondoch nájdete na tejto stránke: 

https://www.eurofondy.gov.sk/operacny-program-slovensko/index.html 
 
Upozorňujeme, že ide o často kladené otázky k zverejneným zámerom výzvy a samotné výzvy sa od zverejne-
ných zámerov môžu líšiť.  

https://www.eurofondy.gov.sk/operacny-program-slovensko/index.html

	Podpora projektov, ktoré získali ocenenie "Seal of Excellence" v EIC
	Vo výzve sa nerozlišuje a nemotivuje k významnejším účastiam slovenských subjektov – je rozdiel vypracovať projekt do 100 000 EUR a nad 200-500 000 EUR, alebo 1 mil. EUR. Dá sa to aj jednoduchou tabuľkou pásiem podpory - začínať na 2 000 EUR a končiť ...
	Uvedená navrhovaná výška vyplýva z podpory v podobných schémach v SR a v EÚ. Výšky podpory budú bližšie upravené v samotnom znení výzvy. VAIA momentálne ešte analyzuje možné zvýšenie podpory.
	Prečo sa podpora obmedzuje pre jednu organizáciu nad rámec obmedzení de minimis? Pri tejto alokácii by mal byť predsa zámer opačný – umožniť firmám podstatne naštartovať aktivitu. Sú subjekty, ktoré podávajú 6-10 projektov ročne a čakajú na tuto výzvu...
	V zámere výzvy nie je obmedzená účasť firiem nad rámec schémy de minimis. Oprávnení žiadatelia sa môžu uchádzať o podporu za každú zo svojich účastí v Horizonte Európa, v ktorej splnili podmienky uvedené vo výzve.
	Výška podpory 2 000 eur za projekt je neuveriteľne nízka, pri súčasnej cene práceprace a prácnosti prípravy projektu v pozícii člena konzorcia je to do cca 10-20% nákladov. Takéto číslo je pri súčasnej inflácii demotivujúce. Riešením by bolo stanoviť ...
	Uvedená navrhovaná výška vyplýva z podpory v podobných schémach v SR a v EÚ. Výšky podpory budú bližšie upravené v samotnom znení výzvy. VAIA momentálne ešte analyzuje možné zvýšenie podpory.
	V zámere Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT je uvedené: “Jedna inštitúcia môže získať podporu na ten istý projekt z verejných zdrojov len raz.” Čo presne sa týmto tvrdením myslí? Znamená to, že ak inštit...
	V zámere Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT je uvedené: "Vo výzve je možné získať podporu na ten istý projekt len jedenkrát." Znamená to, že ak v konzorciu projektu Horizon Europe bolo viac partnerov zo ...

	Podpora štipendií pre excelentných PhD. študentov a študentky v kategórií R1

