Výzva APVV na podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku malým a stredným podnikom na riešenie projektov
EUROSTARS
ÚP LN É ZN E N I E VÝ ZV Y ( i nf o r má c ie o v ý zv e)

1.

ÚVOD

EUROSTARS je novovytvorený program výskumu a vývoja Európskej únie, ktorý vznikol
ako spoločná aktivita iniciatívy EUREKA a programového smeru 7. rámcového programu
Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností
(2007 – 2013) (ďalej len „7.RP“) „Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných
podnikoch“.
Cieľom programu EUROSTARS je podporiť malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“),
ktoré vykonávajú výskum a vývoj, prostredníctvom:
1. vytvorenia jednoducho dostupného a udržateľného európskeho mechanizmu na
podporu výskumu a vývoja pre tieto MSP,
2. podnecovania týchto MSP, aby vytvorili nové hospodárske činnosti na základe
výsledkov výskumu a vývoja a prinášali na trh nové produkty, procesy a služby
rýchlejšie, než by bolo možné inak,
3. propagovania technického rozvoja a rozvoja podnikateľskej činnosti týchto MSP a ich
internacionalizácie.
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „APVV“) s cieľom zabezpečiť
spolufinancovanie účasti slovenských organizácií výskumu a vývoja v projektoch programu
EUROSTARS
z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
vyhlasuje
otvorenú verejnú výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku malým a stredným podnikom na riešenie projektov EUROSTARS.

2.

PRÁVNY RÁMEC

Výzva je realizovaná na základe Zmluvy o spolupráci medzi Ministerstvom školstva
Slovenskej republiky a Agentúrou na podporu výskumu a vývoja a v súlade so zákonom č.
172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č.
575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z.“).

3.

PODMIENKY VÝZVY

3.1. Predmet podpory
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Predmetom podpory je poskytnúť finančný príspevok výskumne orientovaným malým
a stredným podnikom na riešenie návrhov projektov EUROSTARS, ktoré Sekretariát
EUREKA vyhodnotil ako úspešné.
3.2. Oprávnení žiadatelia
Oprávneným žiadateľom je právnická osoba (t.j. malý alebo stredný podnik, ktorý vykonáva
výskum a vývoj) alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá minimálne 10 % svojej personálnej
kapacity alebo 10 % svojho obratu dáva na výskumné a vývojové aktivity a požiada
o zabezpečenie spolufinancovania úspešného projektu programu EUROSTARS.
Účastníci projektu EUROSTARS, ktorí nepredstavujú výskumne orientovaný malý a stredný
podnik (napr. výskumné organizácie, univerzity, iné než výskumne orientované malé
a stredné podniky, veľké podniky), nie sú oprávnenými žiadateľmi.
3.3. Výška a rozsah poskytnutej podpory
APVV môže žiadateľovi poskytnúť nenávratný finančný príspevok, ktorý v prípade malých
podnikov predstavuje maximálne 60 percent celkových nákladov žiadateľa na projekt
EUROSTARS a v prípade stredných podnikov maximálne 50 percent celkových nákladov
žiadateľa na projekt EUROSTARS.
Celkové náklady žiadateľa na projekt EUROSTARS predstavujú sumu nákladov uvedených v
žiadosti predloženej Sekretariátu EUREKA ako podrobný rozpis nákladov účastníka.
Podrobný rozpis nákladov účastníka je uvedený v časti žiadosti 3.5.3, ak je žiadateľ
koordinátorom projektu, alebo v časti žiadosti 4.5.3., ak je žiadateľ účastníkom projektu.
Príspevok sa poskytuje na základe podmienok stanovených v zmluve o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku v ročných intervaloch. Pri poskytovaní finančnej podpory
MSP sa APVV riadi zákonom
č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších
predpisov a schémou štátnej pomoci – Schémou podpory výskumu a vývoja Agentúrou na
podporu výskumu a vývoja.
3.4. Podmienky poskytnutia finančného príspevku
•

Žiadateľ (ako koordinátor alebo účastník projektu EUROSTARS) predložil návrh
projektu Sekretariátu EUREKA, ktorý bol Sekretariátom EUREKA vyhodnotený ako
úspešný a zverejnený v konečnom zozname obsahujúcom poradie vybraných
projektov EUROSTARS, schválenom Skupinou Eurostars na vysokej úrovni.

•

Žiadateľ predloží APVV platnú a úplnú žiadosť o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na riešenie projektu EUROSTARS. Žiadosť o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku vrátane metodického pokynu na vyplnenie
žiadosti bude zverejnená v nadväznosti na poskytnutie konečného zoznamu
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obsahujúceho poradie vybraných projektov EUROSTARS Sekretariátom EUREKA
agentúre.
Žiadateľ môže získať finančný príspevok len v prípade splnenia formálnych, technických
a špecifických podmienok zverejnených vo výzve vrátane formulára a metodických pokynov
k vypĺňaniu formulárov žiadosti.

4.

TRVANIE VÝZVY A HODNOTENIE ŽIADOSTÍ

Výzva na podávanie žiadostí je otvorená verejná výzva. APVV v zmysle paragrafu 18 odseku
3 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja zabezpečí
priebežné hodnotenie žiadostí.
Hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok sa vykoná podľa podmienok uvedených
v časti 3.4. výzvy. Na základe návrhu rozhodnutia Rady MVTS o podporení žiadostí, APVV
vydá rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov v súlade s konečným zoznamom
projektov EUROSTARS podľa harmonogramu Sekretariátu EUREKA.

5.

FINANCOVANIE ŽIADOSTÍ

Na spolufinancovanie projektov EUROSTARS sa v rámci tejto výzvy použije suma 500 000
EUR ročne. Realizácia tohto zámeru závisí od objemu finančných prostriedkov poskytnutých
APVV z prostriedkov MŠ SR na základe Zmluvy o spolupráci medzi MŠ SR a APVV.
Na poskytnutie finančných prostriedkov žiadateľovi nie je právny nárok.

6.

INFORMÁCIE O VÝZVE

Informácie poskytne: Ing. arch. Jana Tomková
e-mail: jana.tomkova@apvv.sk
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