
 

 
 

Výzva VMSP 2009-II  

 
ÚPLNÉ ZNENIE VEREJNEJ VÝZVY (informácie o výzve)  

 

Verejná výzva na predkladanie návrhov projektov výskumu a vývoja v roku 2009 
v rámci programu „Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch“ 

zameraná na podporu start-up a spin-off podnikov.  
 
 

1. VEREJNÁ VÝZVA 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „agentúra“ alebo „APVV“) v súlade so 
zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení 
zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 
v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom číslo 233/2008 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a 
doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 
štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov“) 
 

v y h l a s u j e  
 

verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v rámci 
programu „Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch (MSP)“, podľa § 12 
ods. 2  písm. b) (ďalej len „žiadosť“ alebo „projekt“).   
 
 

2. ZÁMERY A CIELE VEREJNEJ VÝZVY 
 

Zámerom verejnej výzvy programu „Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných 
podnikoch“ je stimulácia inovácií v malých podnikoch typu start-up a spin-off 
prostredníctvom podpory ich vlastného výskumu a vývoja.  
Táto výzva korešponduje so snahou vytvárať priaznivé prostredie pre vznik 
technologických inkubátorov, ktoré by mali  vytvárať podporné prostredie pre začínajúcich 
malých podnikateľov typu start-up a spin-off. Títo malí podnikatelia môžu využívať 
výsledky výskumu a vývoja získané v prostredí sektora vysokých škôl, resp. v prostredí 
iných výskumných centier alebo výsledky vlastného výskumu a vývoja pre inováciu 
tovarov a služieb s cieľom ich komercionalizácie.  
 
Jednou z podmienok pre získanie finančných prostriedkov je predloženie presvedčivého 
podnikateľského plánu, identifikujúceho spôsob získania a očakávaný objem tržieb, ako aj 
poskytujúceho parametre ekonomickej návratnosti finančných prostriedkov.  
Táto verejná výzva nemá žiadne obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov. 
Ich zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja určuje žiadateľ.  
 
 

3. OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ 
 

Oprávnenými žiadateľmi sú podnikateľské subjekty – malé (vrátane mikropodnikov) start-
up resp. spin-off podniky, ktoré vznikli po termíne 1.1.2006 vrátane, podnikajúce na 
území SR, ktorých predmetom činnosti je výroba a/alebo služby.  
Žiadateľ musí mať v predmete činnosti výskum a/alebo vývoj. 
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Podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na účelovú formu 
podpory výskumu a vývoja podľa § 16 odseku 2 písm. a) zákona č. 172/2005 Z. z. v znení 
neskorších predpisov je aj preukázanie osvedčenia žiadateľa o spôsobilosti na 
vykonávanie výskumu a vývoj podľa § 26a ods. 11 alebo 12. Osvedčenia o spôsobilosti na 
vykonávanie výskumu a vývoja budú žiadatelia predkladať až pred podpisom zmluvy 
o poskytnutí finančných prostriedkov medzi agentúrou a žiadateľom.  
Nepredloženie osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj žiadateľom má za 
následok neposkytnutie finančných prostriedkov, a teda nepodpísanie zmluvy zo strany 
agentúry. 
Výnos MŠ SR z 15. mája 2009 č. CD – 2009-20239/4722-1:11 o spôsobe a postupe 
hodnotenia spôsobilosti osôb na vykonávanie výskumu a vývoja je k dispozícii na webovej 
stránke MŠ SR http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=217. 
 
Žiadatelia sú len malé podniky (vrátane mikropodnikov) v zmysle Definície mikro, malých a 
stredných podnikov, ktorá 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).  
 
Spin-off podnik je právnická osoba v právnej forme obchodnej spoločnosti, ktorá vznikla 
podľa §56 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ktorá vznikla vyčlenením z prostredia 
primárnej organizácie. Takouto primárnou organizáciou môže byť najmä verejná vysoká 
škola, štátna vysoká škola alebo organizácia výskumu a vývoja zo štátneho alebo 
podnikateľského sektora. Spin-off podnik sa vytvára za účelom komercionalizácie 
výsledkov výskumu a vývoja.  
 
Start-up podnik je právnická osoba v právnej forme obchodnej spoločnosti, ktorá vznikla 
podľa §56 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov organizáciou výskumu a vývoja z určitého sektora za účelom zavedenia nového 
výrobku, služby, technológie do praxe.  
 
Oprávnenými žiadateľmi na účely tejto výzvy môžu byť napr. nasledovné typy 
novovznikajúcich podnikov: 

- spin-off podnik, ktorý vznikol odčlenením z univerzitného prostredia výskumu 
- spin-off podnik, ktorý vznikol odčlenením z väčšej výskumnej jednotky 

podnikateľského prostredia 
- start-up podnik študentov vysokej školy 
- start-up podnik pochádzajúci z iného prostredia (napr. z oblasti priemyslu, služieb 

a pod.) 
 
 

4. ŠPECIFICKÉ PODMIENKY VEREJNEJ VÝZVY 
 
1/ Projekty môžu mať charakter aplikovaného výskumu alebo charakter vývoja, tak ako sú 
tieto definované v  §   2,   ods.  3   a   4   zákona č.  172 /2005 Z. z.  v znení neskorších 
predpisov. Žiadateľ v žiadosti označí výhradne jednu kategóriu, teda či je predmetom 
riešenia projektu priemyselný (aplikovaný) výskum alebo experimentálny vývoj. Projekty 
nemôžu mať zmiešaný charakter. Pri hodnotení projektov sa bude klásť dôraz najmä na 
využívanie pokrokových technológií, produktov a služieb, ekonomicky efektívnych s 
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významným podielom výsledkov výskumu alebo vývoja.  
 
2/ Projekty nemôžu zahŕňať spoluprácu s ďalšími spoluriešiteľskými organizáciami. 
Žiadateľ realizuje projekt samostatne. 
 
3/ Postup predkladania a posudzovania žiadosti je uvedený v blokovej schéme výzvy v 
prílohe 1. Žiadosť na projekt výskumu a vývoja sa predkladá v elektronickej forme 
výhradne prostredníctvom on-line informačného systému agentúry. Zároveň jeden 
podpísaný originál v písomnom vyhotovení doručí žiadateľ do stanoveného termínu 
agentúre. V rámci riešenia projektov sa výskumne, v potrebnom rozsahu, overia princípy a 
mechanizmy tvorby produktov, technológií a procesov.  
 
4/ Doba riešenia projektu je maximálne od 1.5.2010 do 31.12.2011.  
 
5/ Jedna osoba môže ako zodpovedný riešiteľ v danej výzve podať len jednu žiadosť na  
projekt. V prípade podania viacerých žiadostí, agentúra akceptuje len prvú z nich, pričom 
rozhoduje čas prijatia žiadosti do informačného systému agentúry.  
 
6/ Riešiteľská kapacita žiadneho riešiteľa nesmie v súčte prekročiť 2000 hodín za rok pre 
všetky projekty podporované agentúrou.  
 
7/ Celkový objem finančných prostriedkov poskytnutých agentúrou na riešenie projektu na 
celú dobu riešenia je limitovaný  maximálne 100 tis. EUR.  
 
8/ Náklady na riešenie projektu sa z hľadiska druhu činností uskutočňovaných v rámci 
riešenia projektu podľa § 17 ods. 1 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov 
môžu týkať výskumných a vývojových činností, demonštračných činností, spolupráce, 
organizačného a administratívneho zabezpečenia projektu.  
 
9/ V rámci tejto výzvy sú oprávnenými nákladmi požadovanými od APVV len bežné 
výdavky, t.j. APVV neposkytuje kapitálové výdavky. 
 
10/ 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 nákladov 
požadovaných z APVV, ktoré agentúra schváli ako odôvodnené náklady na riešenie 
projektu.  
 
11/ Nepriame náklady požadované od agentúry spojené s riešením projektu nesmú 
prekročiť 30 % z  výdavkov požadovaných na riešenie od agentúry.  
 
12/ Pri poskytovaní finančnej podpory podnikateľským subjektom sa agentúra riadi 
zákonom č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov. Na základe 
tohto zákona má agentúra pre poskytovanie štátnej pomoci na výskum a vývoj  
vypracovanú Schému podpory výskumu a vývoja. Pre výzvy VMSP 2009 sa uplatňuje 
schéma s označením N702/2007 a pre odvetvie dopravy schéma X477/2009. 
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Maximálna intenzita štátnej pomoci pre projekt výskumu alebo vývoja nesmie prekročiť 
nasledovné limity:  
 

 Intenzita 

Aplikovaný (priemyselný) výskum 70 % 

Experimentálny vývoj 45 % 
 

 
Zostatok nákladov musí žiadateľ o poskytnutie pomoci kryť zo zdrojov iných ako štátny 
rozpočet. 
Ďalšie podmienky, týkajúce sa poskytovania štátnej pomoci, sú uvedené v schémach 
štátnej pomoci agentúry.  
 
13/ V projekte je potrebné charakterizovať schopnosť žiadateľa uplatniť výsledky výskumu 
a vývoja v praxi.  
 
14/ Príslušné projekty musia spĺňať ustanovenia o biomedicínskom výskume vyplývajúce z 
§ 5 a § 26 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. V prípade klinického 
skúšania liekov je potrebné dodržiavať aj ustanovenia § 15 zákona č. 140/1998 Z. z. o 
liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov. V relevantných 
prípadoch je potrebné doložiť vyjadrenie etickej komisie.  
 
 

5. TRVANIE VÝZVY, PODANIE ŽIADOSTÍ A DOBA RIEŠENIA PROJEKTOV 
 

Dátum vyhlásenia výzvy je 30. 9. 2009, dátum ukončenia výzvy je 30.11. 2009.  
 
Žiadosti je potrebné predložiť elektronicky výhradne prostredníctvom on-line informačného 
systému agentúry. On-line systém sa uzatvorí dňa 30. 11. 2009 o 12.00 hod. Zároveň 
jeden podpísaný originál žiadosti (podpísaný štatutárnym zástupcom, resp. ak za žiadateľa 
koná viac osôb, tak štatutárnymi zástupcami) v písomnom vyhotovení, ktorý musí byť 
totožný so žiadosťou podanou prostredníctvom on-line informačného systému agentúry, 
doručí žiadateľ do stanoveného termínu (30.11.2009) do 16.00 hod. do agentúry alebo 
odošle poštou s dátumom odoslania najneskôr 30.11.2009 na adresu agentúry: Agentúra 
na podporu výskumu a vývoja, P.O. BOX 346, Mýtna 23, 814 99 Bratislava 1.  
Podrobné metodické pokyny k vypĺňaniu žiadostí sú uvedené v prílohe 2 k výzve.  
 
Agentúra zverejní návrh rozhodnutia rady programu o poskytnutí finančných prostriedkov 
na riešenie projektov najneskôr do 28. 2. 2010 prostredníctvom internetovej stránky 
agentúry (www.apvv.sk).  
 
Agentúra vyzve žiadateľov projektov, na riešenie ktorých navrhne rada programu 
poskytnúť finančné prostriedky, na predloženie osvedčení o spôsobilosti na vykonávanie 
výskumu a vývoja a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vrátane 
povinných príloh v zmysle podmienok schémy štátnej pomoci N702/2007 resp. X 477/2009 
a stanoví termín na ich doručenie.  
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Agentúra po vyhodnotení žiadostí o nenávratný finančný príspevok rozhodne o udelení 
resp. neudelení štátnej pomoci na riešenie projektov a zverejní rozhodnutia o žiadostiach 
prostredníctvom internetovej stránky agentúry (www.apvv.sk) najneskôr do 30. 4. 2010.  
 
 

6. POSUDZOVANIE ŽIADOSTI 
 

Schéma postupu na podávanie, posúdenie, schválenie a vyhodnotenie žiadostí na projekt 
a následne žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci platných 
schém štátnej pomoci APVV, je uvedená v Prílohe č. 1.  
Technické a formálne podmienky žiadosti na projekt sú uvedené v Prílohe č. 4.  
Kritéria pre hodnotenie predkladaných návrhov na projekt sú uvedené v Prílohe č. 5.  
 
Na základe zásad a princípov uvedených v Prílohách č. 1, 4 a 5 zdôrazňujeme 
nasledovné:  
 
a) Hodnotenie žiadostí na projekt sa vykoná po ich formálnej kontrole zo strany APVV a na 
základe vypracovania posudkov minimálne dvoch nezávislých posudzovateľov. 
 
b) Rada programu vypracuje o výsledku každej zo žiadostí hodnotiacu správu, zostaví 
poradie žiadostí a navrhne rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov. Finančné 
prostriedky budú pridelené s ohľadom na ich celkovú primeranosť k celkovej kapacite 
riešiteľského kolektívu a s ohľadom na finančnú náročnosť vytýčených cieľov projektu.  
 
c) K žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci platných schém 
štátnej pomoci APVV predkladá žiadateľ aj doklady pre overenie ekonomickej pozície 
start-up podniku resp. spin-off podniku za predchádzajúce účtovné obdobie (k 31.12. 
2009) v rozsahu požadovaných príloh žiadosti.  
 
d) APVV po vyhodnotení žiadosti o nenávratný finančný príspevok definitívne rozhodne o 
udelení resp. neudelení štátnej pomoci na riešenie projektov a zverejní rozhodnutie o 
schválených žiadostiach prostredníctvom internetovej stránky agentúry.  

 
 
7. FINANCOVANIE PROJEKTOV 

 
Na celé obdobie riešenia projektov podaných v tejto výzve môže agentúra vyčleniť 
maximálne 2.000 tis. Eur.  
 
Agentúra podporí podľa svojich finančných možností najlepšie návrhy projektov.  
Realizácia tohto zámeru závisí od objemu finančných prostriedkov poskytnutých agentúre 
z prostriedkov MŠ SR určených pre projekty v rámci programov agentúry. Na poskytnutie 
finančných prostriedkov žiadateľovi nie je právny nárok.  
 
Finančné prostriedky na riešenie projektov poskytne agentúra príjemcovi na základe 
písomne uzavretej zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov. Termín podpisu zmluvy o 
poskytnutí finančných prostriedkov je podmienený termínom predloženia žiadosti o 
poskytnutie nenávratného finančného príspevku vrátane povinných príloh žiadateľom.  
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8. INFORMÁCIE O VÝZVE 

 
Bližšie informácie o podmienkach výzvy sú k dispozícii na internetovej stránke 
www.apvv.sk. 


