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1. VEREJNÁ VÝZVA  
 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „agentúra) v súlade so zákonom 172/2005 
Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja 
 

v y h l a s u j e 
 
verejnú výzvu na podávanie žiadostí na vypracovanie štúdií technickej realizovateľnosti 
a na riešenie projektov výskumu a vývoja v rámci programu „Podpora výskumu 
a vývoja v malých a stredných podnikoch (MSP)“, podľa § 6 ods.3 (ďalej len „žiadosť“).                     
 

2. ZÁMERY A CIELE VEREJNEJ VÝZVY 
 
Program podpory výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch (ďalej „VMSP“) je 
program agentúry, zameraný na podporu výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch, 
orientovaný na inovácie. Cieľom programu je stimulácia inovácií v malých a stredných 
podnikoch prostredníctvom podpory ich vlastného výskumu a vývoja alebo transferu takýchto 
riešení z organizácií výskumu a vývoja. Program umožňuje využiť vlastný potenciál malých 
a stredných firiem, alebo spoluprácu s výskumnými organizáciami, pre zvýšenie pridanej 
hodnoty ich procesov, produktov resp. služieb, a tým zvýšiť aj ich konkurencieschopnosť. 
Podmienkou pre poskytnutie finančnej podpory je tiež predloženie presvedčivého 
podnikateľského plánu, identifikujúceho spôsob získania a očakávaný objem tržieb, ako aj 
rámec ekonomickej návratnosti. 
 
Táto verejná výzva nemá žiadne obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov. Ich 
zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja, resp. technologického transferu, určuje 
žiadateľ.  
 

3. OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ 
 
Žiadateľom môže byť malý alebo stredný podnik (MSP) so sídlom v SR bez obmedzenia 
podľa príslušnosti k sektoru hospodárstva, ktorého predmetom činnosti je výroba a/alebo 
služby alebo aj MSP, ktorý má v predmete činnosti zapísanú výskumnú a vývojovú činnosť. 
Spoluriešiteľom projektu môže byť výskumná organizácia (univerzita, ústav SAV, štátny 
a súkromný výskumný ústav, t.j. aj MSP s výskumnou a vývojovou činnosťou).  
Ak žiadateľ MSP nemá v predmete činnosti aj výskum resp. vývoj, musí tento v rámci 
riešenia projektu výskumu a vývoja zabezpečiť v spolupráci s organizáciou oprávnenou na 
vykonávanie výskumu resp. vývoja. 
Definícia mikro, malých a stredných podnikov je uvedená v odporúčaní Komisie 
2003/361/ES zo 6. mája 2003 o definícii malých a stredných podnikov (Ú. v. ES L 124, 
20.5.2003, s. 36). 
Osobitný zreteľ v kritériách výzvy bude zohľadňovať špecifiká mikropodnikov, spin–off 
a start–up firiem (firiem do 3 rokov od ich vzniku). 
 

4. ŠPECIFICKÉ PODMIENKY VEREJNEJ VÝZVY 
 
1/ Projekty môžu mať charakter výlučne aplikovaného výskumu a/alebo vývoja tak ako sú 
tieto definované v § 2, ods. 3 a 4 zákona č.172/2005 Z,z. ktorý môže byť zameraný na 
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vlastný výskum alebo technologický transfer. Charakter výskumu a/alebo vývoja definuje 
žiadateľ v žiadosti. Projekty môžu mať zmiešaný charakter. Pri hodnotení štúdií a projektov 
sa bude klásť dôraz najmä na využívania pokrokových technológií, produktov a služieb, 
ekonomicky efektívnych s významným podielom výsledkov výskumu a vývoja. 
 
2/ Postup predkladania žiadostí je uvedený v blokovej schéme výzvy v prílohe A. 
 
Predmetom výskumu a vývoja môže byť žiadosť na štúdiu technickej realizovateľnosti resp. 
žiadosť na projekt výskumu a vývoja. 
 
Pokiaľ má žiadateľ štúdiu realizovateľnosti vypracovanú na vlastné náklady, predkladá 
priamo žiadosť o projekt výskumu a vývoja, ktorého súčasťou musí byť aj štúdia. 
 
A/ Štúdia technickej realizovateľnosti – vlastný výskum a vývoj 
 
Finančná podpora bude žiadateľom poskytnutá na vypracovanie štúdie technickej 
realizovateľnosti zameranej na predvýskumné overenie základných princípov, mechanizmov 
resp. príslušných technológií, dôležitých pre plánované inovácie. 
Dĺžka trvania vypracovania štúdie je maximálne 6 mesiacov. Štúdia preveruje technickú 
náročnosť a technickú realizovateľnosť výskumného zámeru. Súčasťou štúdie je vypracovanie 
podnikateľského plánu, v ktorom žiadateľ opíše podnikateľské príležitosti vyplývajúce 
z inovácií, výhodnosť z realizácie výsledkov výskumu pre potenciálneho zákazníka a spôsob 
zabezpečenia tržieb z realizácie výsledkov výskumu a vývoja v praxi. 
 
Žiadosť o štúdiu technickej realizovateľnosti posúdi rada programu VMSP na základe 
posudkov od 2 posudzovateľov a do 2 mesiacov rozhodne o schválení resp. neschválení 
financovania štúdie.  
Vypracovaná štúdia bude posúdená v rade programu a v pozitívnom prípade žiadateľ môže 
podať žiadosť na vlastný projekt výskumu a vývoja v nasledujúcej výzve programu VMSP.  
Pozitívny výsledok hodnotenia štúdie nezakladá právny nárok na následné schválenie žiadosti 
na projekt. 
 
B/ Štúdia technickej realizovateľnosti – technologický transfer 
 
Na základe verejnej výzvy bude agentúrou poskytnutá účelová finančná podpora žiadateľom 
na vypracovanie štúdie technickej realizovateľnosti pre zabezpečenie technologického 
transferu. Štúdia technickej realizovateľnosti je zameraná najmä na preukázanie: 

- vecnej existencie výsledkov výskumu a vývoja vhodných pre realizáciu v praxi 
- časovej náročnosti a technickej zvládnuteľnosti (harmonogram postupu) overenia 

a zavedenia pokrokovej technológie, 
- podnikateľského plánu s preukázaním realizovateľnosti výsledkov transferu 

s ekonomickými prínosmi pre realizátora. 
 
Dĺžka štúdie pre technologický transfer je maximálne 12 mesiacov. 
 
Žiadateľ predkladá žiadosť na štúdiu pre technologický transfer spolu  s minimálne jedným 
spoluriešiteľom - organizáciou výskumu a vývoja (zapísané v predmete činnosti). 
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Žiadosť o štúdiu technickej realizovateľnosti posúdi rada programu VMSP na základe 
posudkov od 2 posudzovateľov a do 2 mesiacov rozhodne o schválení resp. neschválení 
financovania štúdie.  
Vypracovaná štúdia bude posúdená v rade programu a v pozitívnom prípade žiadateľ môže 
podať žiadosť na vlastný projekt výskumu a vývoja v nasledujúcej výzve programu VMSP.  
Pozitívny výsledok hodnotenia štúdie nezakladá právny nárok na následné schválenie žiadosti 
na projekt. 
 
C/ Projekt výskumu a vývoja technológií, produktov a služieb 
 
Na základe verejnej výzvy zverejnenej spravidla jedenkrát ročne bude agentúrou poskytovaná 
účelová finančná podpora žiadateľom na projekty výskumu a vývoja. V rámci riešenia 
projektov sa výskumne, v potrebnom rozsahu, overia princípy a mechanizmy tvorby 
produktov, technológií a procesov. Spolu so žiadosťou na projekt sa predkladá ako príloha 
štúdia technickej realizovateľnosti, ktorú si žiadateľ vypracuje sám alebo podľa bodu 
A resp. B.  
 
Projekt je schválený na základe rozhodnutia rady po vypracovaní posudkov 2 
posudzovateľmi. 
 
Dĺžka trvania riešenia projektu je maximálne 24 mesiacov.  
 
Jedna osoba môže ako zodpovedný riešiteľ v danej výzve podať len jednu žiadosť na štúdiu 
resp. projekt. V prípade podania viacerých žiadostí, agentúra akceptuje len prvú z nich, 
pričom rozhoduje čas prijatia žiadosti do informačného systému agentúry. Riešiteľská 
kapacita žiadneho riešiteľa nesmie v súčte prekročiť 2000 hodín za rok pre všetky projekty 
podporované agentúrou. 
 
3/ V rámci oprávnených nákladov projektu výskumu a vývoja je možné zahrnúť aj náklady 
súvisiace  s výrobou prototypu produktu (zariadenia), overovacou výrobou pre overenie 
technológie, resp. overovacou výrobou produktu v rozsahu zmluvne dohodnutom s 
realizátorom. Výška uvedených nákladov nemôže presiahnuť 25% z celkových nákladov 
poskytnutých na projekt z APVV. 
 
4/ Agentúra v tejto výzve poskytuje aj kapitálové prostriedky na obstarávanie hmotného 
a nehmotného majetku, ktorý priamo súvisí len s projektom výskumu a vývoja. Objem 
kapitálových prostriedkov nesmie prekročiť 30 % z celkových finančných nákladov 
poskytnutých agentúrou na riešenie projektu. Agentúra odporúča plánovať kapitálové 
výdavky na prvú polovicu riešenia projektu, v neskoršom období len v špeciálnych 
a v odôvodnených prípadoch. 
 
5/ Navrhované nepriame náklady požadované od agentúry spojené s  riešením štúdie resp. 
projektu nesmú prekročiť 20 % z bežných výdavkov požadovaných na riešenie od 
agentúry. 
 
6/ Celkový objem finančných prostriedkov poskytnutých agentúrou na riešenie jednej 
štúdie resp. projektu na celú dobu riešenia je limitovaný nasledovne: 

- štúdia technickej realizovateľnosti – maximálne 500 tis. Sk  
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- projekt výskumu a vývoja – maximálne 5,0 mil. Sk  
 

Finančné prostriedky budú pridelené s ohľadom na ich primeranosť k celkovej kapacite 
riešiteľského kolektívu a s ohľadom na finančnú náročnosť vytýčených cieľov. 
 
6/ Pri poskytovaní finančnej podpory podnikateľským subjektom sa agentúra riadi zákonom 
č.231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov. Na základe tohoto zákona má 
agentúra pre poskytovanie štátnej pomoci na výskum a vývoj pre malé a stredné podniky 
vypracovanú schému štátnej pomoci – Schému podpory výskumu a vývoja Agentúrou na 
podporu výskumu a vývoja. 
 
Maximálna intenzita štátnej pomoci vypočítaná na základe nákladov štúdie technickej 
realizovateľnosti nesmie prekročiť: 

-   75% na štúdie pre činnosti aplikovaného (priemyselného) výskumu  
-   50% na štúdie pre činnosti vývoja 

 
Maximálna intenzita štátnej pomoci pre projekt výskumu a vývoja nesmie prekročiť: 

- 60 % celkových nákladov v prípade aplikovaného výskumu 
- 35 % celkových nákladov v prípade vývoja  

V odôvodnených prípadoch, ak sa projekt realizuje vo vybraných regiónoch, sa intenzita 
štátnej pomoci na riešenie projektu výskumu a vývoja môže zvýšiť až na 70 % pre projekt 
aplikovaného výskumu alebo 45% pre vývoj. 
 
Ak projekt zahŕňa rôzne štádiá výskumu a vývoja, prípustná intenzita pomoci sa stanoví na 
základe váženého priemeru príslušných prípustných intenzít pomoci vypočítaného na základe 
príslušných oprávnených nákladov. 
 
V prípade, že projekt rieši podnikateľský subjekt ako príjemca pomoci (žiadateľ) v spolupráci 
s neziskovými výskumnými organizáciami (spoluriešiteľské organizácie), je potrebné dodržať 
maximálnu intenzitu pomoci vzhľadom na celkové náklady projektu, nielen na časť nákladov 
žiadateľa. 
 
Zostatok nákladov musí žiadateľ o poskytnutie pomoci kryť zo zdrojov iných ako štátny 
rozpočet.  
 
Ďalšie podmienky, týkajúce sa poskytovania štátnej pomoci, sú uvedené v schéme štátnej 
pomoci agentúry. 
 
7/ Pri projektoch je potrebné charakterizovať schopnosť žiadateľa uplatniť výsledky výskumu 
a vývoja v praxi. 
 
8/ Projekty musia spĺňať ustanovenia o biomedicínskom výskume vyplývajúce z § 5 a § 26 
zákona 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti. V prípade klinického skúšania liekov je 
potrebné dodržiavať aj ustanovenia § 15 zákona 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych 
pomôckach v znení neskorších noviel. V relevantných prípadoch je potrebné doložiť 
vyjadrenie etickej komisie. 
 
 



Verejná výzva na predkladanie návrhov projektov výskumu a vývoja v roku 2007 
v rámci programu „Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch“. 

 
ÚPLNÉ ZNENIE VEREJNEJ VÝZVY (informácie o výzve) 
 

 5 

5. TRVANIE VÝZVY, PODANIE ŽIADOSTÍ A DOBA RIEŠENIA 
PROJEKTOV 

 
Dátum vyhlásenia výzvy je 16.7.2007, dátum ukončenia výzvy je 17.9.2007. 
 
Žiadosti je potrebné predložiť elektronicky výhradne prostredníctvom on-line informačného 
systému agentúry. On-line systém sa uzatvorí dňa 17.9.2007 o 12.00 hod. Zároveň jeden 
podpísaný originál žiadosti v písomnom vyhotovení doručí žiadateľ do stanoveného termínu 
(17.9.2007) do 16.00 hod. do agentúry alebo odošle poštou s dátumom odoslania najneskôr 
17.9.2007 na adresu agentúry: Agentúra na podporu výskumu a vývoja, P.O. BOX 346, 
81499 Bratislava 1. Podrobné metodické pokyny k vypĺňaniu žiadostí sú prílohami C1 
a C2 k výzve. 
Agentúra zverejní rozhodnutie o schválení podpory projektov a štúdií najneskôr do 
15.12.2008 (v prípade schválenia štátneho rozpočtu SR na rok 2008 v NR SR) 
prostredníctvom internetovej stránky agentúry (www.apvv.sk). 
Začiatok riešenia projektov a štúdií bude najskôr od 1.1.2008. 
 

6. FINANCOVANIE PROJEKTOV 
 
Na celé obdobie riešenia štúdií a projektov podaných v tejto výzve vyčlení agentúra 200 
mil. Sk. 
Agentúra podporí podľa svojich finančných možností najlepšie návrhy štúdií a projektov zo 
všetkých odborov vedy a techniky. Realizácia tohto zámeru závisí od rozpočtu agentúry 
prideleného NR SR v rozpočtových obdobiach vzťahujúcich sa k dobe riešenia štúdií 
a projektov. 
Podrobnejšie informácie o financovaní štúdií a projektov ako aj usmernenie k návrhu 
rozpočtu sú súčasťou metodických pokynov (Prílohy C1 a C2). 
 

7. HODNOTENIE ŠTÚDIÍ A PROJEKTOV 
 
Kritéria pre hodnotenie predkladaných štúdií a projektov sú uvedené v Prílohe D1 a D2. 
 
Hodnotenie projektov a štúdií sa vykoná na základe posudkov minimálne dvoch nezávislých 
hodnotiteľov. Súčasťou posudzovania bude aj overenie ekonomickej stability MSP (výkaz 
ziskov a strát, súvaha resp. príslušné účtovné výkazy a výkaz o počte zamestnancov) za 
posledný rok. Konečné rozhodnutie a výber štúdií resp. projektov uskutoční rada programu 
VMSP agentúry. 
 

8. INFORMÁCIE O VÝZVE 
 
Bližšie informácie o podmienkach výzvy sú k dispozícii na internetovej stránke 
www.apvv.sk 
 
 
 
 
 

http://www.apvv.sk
http://www.apvv.sk

