Výzva - Dlhodobý strategický výskum
Dátum vyhlásenia: 14.8.2018
Dátum uzavretia: 14.12.2018
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Indikatívna výška
fin. prostriedkov

Minimálna výška
NFP

Maximálna výška
NFP

63 072 000 €

3 000 000 €

15 000 000 €

107 712 000 €

3 000 000 €

20 000 000 €

36 000 000 €

3 000 000 €

12 000 000 €

47 520 000 €

3 000 000 €

12 000 000 €

33 696 000 €

3 000 000 €

12 000 000 €

Intenzita príspevku v rámci nezávislého výskum je pre STU 95%
EFRR / štátny rozpočet/ spolufinancovanie
85% /
10%
/
5%
Oprávnené miesto realizácie projektu sa považuje územie Trnavského, Trenčianskeho,
Nitrianskeho, Banskobystrického, Žilinského, Košického a Prešovského kraja.
V prípade realizácie aktivít projektu mimo oprávnené územie bude možné využiť tzv. 15 %
flexibilitu, ktorá umožňuje využiť maximálne 15 % z objemu rozpočtu projektu mimo
oprávnené územie s pozitívnym efektom a prínosom pre oprávnené územie.
V rámci výzvy je povinné uplatniť inštitút partnerstva.
Vznik konzorcia – výskumné inštitúcie a podnikateľský sektor v rámci SR
Dôraz je kladený aby na projektoch aktívne participovali kapacity UVP a VC.
rámci projektu je povinné vytvorenie partnerstva, a to nasledovne:
 v prípade projektov so žiadaným NFP menším ako 10 mil. EUR minimálny počet
partnerov (mimo žiadateľa) je 3, t.j. každý projekt musí mať minimálne 1 žiadateľa a
3 partnerov, pričom je povinné vytvoriť partnerstvo minimálne s 1 podnikateľským
subjektom.
 v prípade projektov so žiadaným NFP od 10 mil. EUR (vrátane) minimálny počet
partnerov (mimo žiadateľa) je 5, t.j. každý projekt musí mať minimálne 1 žiadateľa a 5
partnerov, pričom je povinné vytvoriť partnerstvo s minimálne 2 podnikateľskými
subjektmi (t.j. buď bude 1 subjekt žiadateľom a súčasne ďalší bude partnerom, alebo
v rámci projektu budú 2 podnikateľské subjekty ako partneri).

V rámci projektu sa musí realizovať nezávislý výskum a vývoj a zároveň minimálne jeden
z typov priemyselný/ experimentálny výskum a vývoj.
Výsledkom realizácie projektu musia byť konkrétne výstupy ako napr. laboratórny
prototyp, technická výkresová dokumentácia, návrh nových postupov a/alebo oceniteľné
práva (výrobno-technické poznatky, know-how, výrobné a technologické postupy,
priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti, priemyselné práva na označenia,
autorské práva, receptúry).
Zoznam povinných projektových merateľných ukazovateľov:
 Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
 Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
 Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a
SCOPUS vytvorených v rámci projektu a/alebo Počet publikácií subjektov zo SR v
iných databázach ako Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci
projektu
 Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/ podnikoch
 Počet podaných patentových prihlášok a/alebo Počet prihlášok registrácie práv
duševného vlastníctva
 Počet podporených výskumných inštitúcií

Pri definovaní produktových línií je potrebné dodržať limit určenia maximálne 3 znalostných
oblastí pre ŽoNFP. V prípade, že ŽoNFP bude zameraná na 2 znalostné oblasti, je potrebné vo
výskumno-vývojovom zámere uviesť, ktorá z týchto dvoch znalostných oblastí je
nosnou/hlavnou.
Maximálna dĺžka realizácie projektu je stanovená do 30. 6. 2023
Minimálna dĺžka realizácie projektu je 36 mesiacov.
Podmienka predloženia Výskumnej stratégie projektu dlhodobého strategického výskumu
pre posúdenie zahraničnými expertmi:
 VA odporúča predložiť výskumnú stratégiu najneskôr dva mesiace pred dátumom
uzavretia výzvy na predkladanie ŽoNFP

