Regionálna rozvojová agentúra Záhorie so sídlom v Malackách
Sídlo: Záhorácka 15/A, 90101 Malacky
Tel.: 034 / 77 43 004, Fax.: 034/ 77 43 005
e-mail: rrazahorie@rraz.sk, web: www.rraz.sk, www.isrra.sk

OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A VÝVOJ
Prioritná os Infraštruktúra výskumu a vývoja
Opatrenie č.1.1 Obnova abudovanietechnickejinfraštruktúryvýskumu a vývoja
Cieľ opatrenia
− Modernizácia a skvalitňovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v rokoch
2007- 2013 s cieľom zvýšenia schopnosti inštitúcií výskumu a vývoja efektívne
spolupracovať s výskumnými inštitúciami v EÚ a v zahraničí, ako aj so subjektmi
spoločenskej

a

hospodárskej

praxe

prostredníctvom

transferu

poznatkov

a

technológií.

Skupiny oprávnených aktivít
1. Obnova výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia na
vysokých školách, výskumných inštitúciách, výskumných centrách a ostatných
organizáciách výskumu a vývoja
2. Podpora výskumnej infraštruktúry v oblastiach so strategickým významom pre
ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti (12 vecných priorít výskumu a vývoja
v SR, potreby kľúčových priemyselných odvetví SR, zvyšovanie kvality života a
potreby udržateľného
interdisciplinárne
výskumných

rozvoja hospodárstva)

projekty

inštitúcií

a

so

zapojením

spoločné

s

dôrazom

viacerých

výskumné

na

významné

vzdelávacích

centrá

so

alebo

zapojením

akademického a podnikateľského sektora (MSP aj veľké podniky)
3. Obnova, budovanie a udržateľný rozvoj IKT infraštruktúry výskumu a vývoja na
pracoviskách výskumu a vývoja, vrátane podpory širokopásmových sietí medzi
špičkovými pracoviskami výskumu a vývoja
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RRA Záhorie spracovala tento materiál podľa dokumentu Operačný program Výskum a vývoj

Definovanie oprávneného územia
Opatrenie

Inovačné

Obce v záujmovom

Kohézne

Obce, ktoré nie

póly

území inovačných

póly

sú pólmi rastu

pólov rastu
Opatrenie č. 1.1 Obnova a
budovanie
infraštruktúry

technickej
výskumu

a

vývoja

Z geografického hľadiska je pomoc z opatrenia 1.1 určená pre územie cieľa
Konvergencia, t.z. Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj,
Banskobystrický kraj, Košický kraj a Prešovský kraj.

Oprávnení žiadatelia
Skupiny prijímateľov pre opatrenie 1.1
Verejný sektor
verejné vysoké školy (vrátane technologických inkubátorov
vysokých škôl a vedecko-technologických parkov vysokých
škôl)
verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce
výskum a vývoj

intenzita pomoci
Zdroje
85%

10%

Vlastné
5%

85%

10%

5%

Slovenská akadémia vied a jej ústavy
organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj
zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy

85%
85%

15%
15%

0%
0%

štátne vysoké školy (vrátane technologických inkubátorov
vysokých škôl a vedecko-technologických parkov vysokých
škôl)

85%

15%

0%

Súkromný sektor
fyzické a právnické osoby podnikajúce podľa obchodného a
živnostenského zákona

ESF

ŠR

*

*

*

profesijné organizácie, asociácie a komory **
súkromné vysoké školy (vrátane technologických inkubátorov
vysokých škôl a vedecko-technologických parkov vysokých
škôl) **

80,75%
80,75%

14,25%
14,25%

5%
5%

mimovládne organizácie výskumu a vývoja ***

80,75%

14,25%

5%
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* Maximálna intenzita pomoci je stanovená v schéme štátnej pomoci
** Uvedené intenzity pomoci platia, ak dané subjekty nepodliehajú schéme štátnej pomoci
*** Mimovládne organizácie výskumu a vývoja definované v zákone č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,
zákone č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
zákone č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene občianskeho zákonníka, zákone č. 147/1997 Z. z. o
neinvestičných fondoch, zákone č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným
prvkom v ČSSR v znení neskorších predpisov, Občianskom zákonníku č. 40/1964 Zb. v znení neskorších
predpisov, § 20f-20j o záujmových združeniach právnických osôb
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Prioritnáosč.2„Podporavýskumuavývoja“
Opatrenie č. 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov
rozvoja regiónuapodporanadregionálnejspolupráce
Cieľ opatrenia
− Zvyšovanie kvality výskumných pracovísk a podpora excelentného výskumu s
dôrazom na oblasti so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a
spoločnosti.

Skupiny oprávnených aktivít
1. Podpora výmenných a spoločných

výskumných

programov

slovenských

výskumnovývojových a vzdelávacích inštitúcií, ktoré budú mať medzinárodnú
spoluprácu so zahraničnými inštitúciami výskumu a vývoja
2. Podpora významných výskumných a vývojových projektov v oblastiach so
strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti (12
vecných priorít výskumu a vývoja v SR, potreby kľúčových priemyselných
odvetí

SR,

zvyšovanie

kvality

života

a

potreby udržateľného

rozvoja

hospodárstva)
3. Podpora spolupráce medzi regionálnymi štruktúrami a pracoviskami výskumu a
vývoja, vrátane spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a strednými
školami 2.1.4 Podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja
4. Podpora

profesionálneho

(vrátane doktorandov

a

návratu

slovenských

postdoktorandov),

vedeckých

pôsobiacich

v

pracovníkov
zahraničí,

na

Slovensko
5. Podpora ľudských zdrojov v oblastiach so strategickým významom pre ďalší
rozvoj hospodárstva a spoločnosti
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Oprávnení žiadatelia
Skupiny prijímateľov pre opatrenie 2.1

Verejný sektor
verejné vysoké školy (vrátane technologických inkubátorov
vysokých škôl a vedecko-technologických parkov vysokých
škôl)
verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce výskum a
vývoj

intenzita pomoci
Zdroje
Zdroje Vlastné
ESF
ŠR
zdroje
85%

10%

5%

85%

10%

5%

regionálna a miestna samospráva
regionálna a miestna štátna správa
Slovenská akadémia vied a jej ústavy
organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj
zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy

85%
85%
85%
85%

10%
15%
15%
15%

5%
0%
0%
0%

štátne vysoké školy (vrátane technologických inkubátorov
vysokých škôl a vedecko-technologických parkov vysokých
škôl)
Súkromný sektor

85%

15%

0%

fyzické a právnické osoby podnikajúce podľa obchodného a
živnostenského zákona

*

*

*

profesijné organizácie, asociácie a komory **

80,75%

14,25%

5%

súkromné vysoké školy (vrátane technologických inkubátorov
vysokých škôl a vedecko-technologických parkov vysokých
škôl) **

80,75%

14,25%

5%

mimovládne organizácie výskumu a vývoja

80,75%

14,25%

5%

*
Maximálna intenzita pomoci je stanovená v schéme štátnej pomoci
** Uvedené intenzity pomoci platia, ak dané subjekty nepodliehajú schéme štátnej pomoci
*** Mimovládne organizácie výskumu a vývoja definované v zákone č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov, zákone č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné
služby, zákone č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene občianskeho zákonníka, zákone č. 147/1997
Z. z. o neinvestičných fondoch, zákone č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s
medzinárodným prvkom v ČSSR v znení neskorších predpisov, Občianskom zákonníku č. 40/1964
Zb. v znení neskorších predpisov, § 20f-20j o záujmových združeniach právnických osôb

Definovanie oprávneného územia
Z geografického hľadiska je pomoc určená pre územie cieľa Konvergencia, t.z.
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj,
Košický kraj a Prešovský kraj.
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Opatrenie

Inovačné
póly

Obce v záujmovom
území inovačných
pólov rastu

Kohézne
póly

Obce, ktoré nie
sú pólmi rastu

Opatrenie č. 2.1 Podpora sietí
excelentných pracovísk
výskumu a vývoja ako pilierov
rozvoja regiónu a podpora
nadregionálnej spolupráce
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Opatrenie č. 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do
praxe
Cieľ opatrenia
− zvyšovanie miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a
hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií a tým
prispievanie k zvyšovaniu hospodárskeho rastu regiónov a celého Slovenska.

Skupiny oprávnených aktivít
1. Zvyšovanie inovačnej kultúry v akademickej sfére prostredníctvom inkubátorov
2. Podpora aplikovaného výskumu a vývoja
3. Zvyšovanie kvality interného manažmentu prenosu technológií a poznatkov do
praxe z prostredia akademickej sféry vrátane aktivít na odstraňovanie bariér
medzi výskumom a vývojom na jednej strane a spoločnosťou a hospodárstvom
na druhej strane
4. Zvýšenie miery využívania inštitútov duševného vlastníctva pracoviskami
výskumu a vývoja v akademickej sfére
5. Vybudovanie a podpora regionálnych center

Definovanie oprávneného územia
Opatrenie

Inovačné
póly

Obce v záujmovom
území inovačných
pólov rastu

Kohézne
póly

Obce, ktoré nie
sú pólmi rastu

Opatrenie č. 2.2 Prenos
poznatkov
a
technológií
získaných
výskumom
a
vývojom do praxe

Z geografického hľadiska je pomoc z opatrenia 2.2 určená pre územie cieľa
Konvergencia, t.z. Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj,
Banskobystrický kraj, Košický kraj a Prešovský kraj.
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Oprávnení žiadatelia
Skupiny prijímateľov pre opatrenie 2.2

Verejný sektor
verejné vysoké školy (vrátane technologických inkubátorov
vysokých škôl a vedecko-technologických parkov vysokých
škôl)

intenzita pomoci
Zdroje
Zdroje
Vlastné
ESF
ŠR
zdroje
85%

10%

5%

verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce
výskum a vývoj

85%

10%

5%

regionálna a miestna samospráva
regionálna a miestna štátna správa
Slovenská akadémia vied a jej ústavy
organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj
zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy

85%
85%
85%
85%

10%
15%
15%
15%

5%
0%
0%
0%

štátne vysoké školy (vrátane technologických inkubátorov
vysokých škôl a vedecko-technologických parkov vysokých
škôl)

85%

15%

0%

*

*

*

profesijné organizácie, asociácie a komory **
súkromné vysoké školy (vrátane technologických
inkubátorov vysokých škôl a vedecko-technologických parkov
vysokých škôl) **

80,75%
80,75%

14,25%
14,25%

5%
5%

mimovládne organizácie výskumu a vývoja

80,75%

14,25%

5%

Súkromný sektor
fyzické a právnické osoby podnikajúce podľa obchodného a
živnostenského zákona

*
Maximálna intenzita pomoci je stanovená v schéme štátnej pomoci
** Uvedené intenzity pomoci platia, ak dané subjekty nepodliehajú schéme štátnej pomoci
*** Mimovládne organizácie výskumu a vývoja definované v zákone č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov, zákone č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné
služby, zákone č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene občianskeho zákonníka, zákone č. 147/1997
Z. z. o neinvestičných fondoch, zákone č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s
medzinárodným prvkom v ČSSR v znení neskorších predpisov, Občianskom zákonníku č. 40/1964
Zb. v znení neskorších predpisov, § 20f-20j o záujmových združeniach právnických osôb
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Prioritná os č. 3 „Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom
kraji“
Opatrenieč.3.1Obnovaabudovanietechnickejinfraštruktúryvýskumuavývoja v
Bratislavskomkraji
Cieľ opatrenia
− Modernizácia

a skvalitňovanie

technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v

Bratislavskom kraji v rokoch 2007-2013 s cieľom zvýšenia schopnosti inštitúcií
výskumu a vývoja efektívne spolupracovať s výskumnými inštitúciami v EÚ a v
zahraničí, ako aj so subjektmi spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom
transferu poznatkov a technológií.

Skupiny oprávnených aktivít
1. Obnova výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia na
vysokých školách, výskumných inštitúciách, výskumných centrách a ostatných
organizáciách výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
2. Podpora výskumnej infraštruktúry v oblastiach so strategickým významom pre
ďalší

rozvoj

hospodárstva

interdisciplinárne
výskumných
akademického

projekty

inštitúcií
a

a

a
so

spoločnosti
zapojením

spoločné

podnikateľského

s

dôrazom

viacerých

výskumné

sektora

(MSP

významné

vzdelávacích

centrá
aj

na

so

veľké

alebo

zapojením
podniky)

v

Bratislavskom kraji
3. Obnova, budovanie a udržateľný rozvoj IKT infraštruktúry výskumu a vývoja na
pracoviskách výskumu a vývoja, vrátane podpory širokopásmových sietí medzi
špičkovými pracoviskami výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

9

Definovanie oprávneného územia

Opatrenie

Inovačné
póly

Obce v záujmovom
území inovačných
pólov rastu

Kohézne
póly

Obce, ktoré
nie sú pólmi
rastu

Opatrenie 3.1 Obnova a budovanie
technickej infraštruktúry výskumu
a vývoja v Bratislavskom kraji

Z geografického hľadiska je pomoc z opatrenia 3.1 určená pre územie cieľa Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť, t.z. Bratislavský kraj.

Definovanie oprávneného územia
Skupiny prijímateľov pre opatrenie 2.2

intenzita pomoci
Zdroje
ESF

Zdroje ŠR

Vlastné
zdroje

85%

10%

5%

verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce
výskum a vývoj

85%

10%

5%

Slovenská akadémia vied a jej ústavy
organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj
zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy

85%
85%

15%
15%

0%
0%

štátne vysoké školy (vrátane technologických inkubátorov
vysokých škôl a vedecko-technologických parkov vysokých
škôl)

85%

15%

0%

*

*

*

profesijné organizácie, asociácie a komory **
súkromné vysoké školy (vrátane technologických
inkubátorov vysokých škôl a vedecko-technologických
parkov vysokých škôl) **

80,75%
80,75%

14,25%
14,25%

5%
5%

mimovládne organizácie výskumu a vývoja

80,75%

14,25%

5%

Verejný sektor
verejné vysoké školy (vrátane technologických inkubátorov
vysokých škôl a vedecko-technologických parkov vysokých
škôl)

Súkromný sektor
fyzické a právnické osoby podnikajúce podľa obchodného
a živnostenského zákona
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*
Maximálna intenzita pomoci je stanovená v schéme štátnej pomoci
** Uvedené intenzity pomoci platia, ak dané subjekty nepodliehajú schéme štátnej pomoci
*** Mimovládne organizácie výskumu a vývoja definované v zákone č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov, zákone č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné
služby, zákone č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene občianskeho zákonníka, zákone č. 147/1997
Z. z. o neinvestičných fondoch, zákone č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s
medzinárodným prvkom v ČSSR v znení neskorších predpisov, Občianskom zákonníku č. 40/1964
Zb. v znení neskorších predpisov, § 20f-20j o záujmových združeniach právnických osôb
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Prioritnáos č.4„Podporavýskumuavývojav Bratislavskomkraji“
Opatrenie č. 4.1 „Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov
rozvojaregiónuv Bratislavskomkraji
Cieľ opatrenia
− zvyšovanie kvality výskumných pracovísk a podpora excelentného výskumu v
Bratislavskom kraji s dôrazom na oblasti so strategickým významom pre ďalší rozvoj
hospodárstva a spoločnosti

Rámcové aktivity
1. Podpora

výmenných

a

spoločných

výskumných

programov

výskumno-

vývojových a vzdelávacích inštitúcií v Bratislavskom kraji, ktoré budú mať
medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými inštitúciami výskumu a vývoja
2. Podpora významných výskumných a vývojových projektov v Bratislavskom
kraji v oblastiach so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a
spoločnosti (12 vecných priorít výskumu a vývoja v SR, potreby kľúčových
priemyselných odvetí SR, zvyšovanie kvality života a potreby udržateľného
rozvoja hospodárstva)
3. Podpora spolupráce medzi regionálnymi štruktúrami a pracoviskami výskumu a
vývoja, vrátane spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a strednými
školami v Bratislavskom kraji
4. Podpora

medzinárodnej

spolupráce

v

oblasti

výskumu

a

vývoja

v

Bratislavskom kraji
5. Podpora

profesionálneho

návratu

slovenských

vedeckých

pracovníkov

(vrátane doktorandov a postdoktorandov), pôsobiacich v zahraničí, na vysoké
školy a výskumné pracoviská v Bratislavskom kraji
6. Podpora ľudských zdrojov v oblastiach so strategickým významom pre ďalší
rozvoj hospodárstva a spoločnosti
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Oprávnení prijímatelia
Skupiny prijímateľov pre opatrenie 2.2

intenzita pomoci
Zdroje
ESF

Verejný sektor
verejné vysoké školy (vrátane technologických inkubátorov
vysokých škôl a vedecko-technologických parkov vysokých
škôl)
verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce
výskum a vývoj

Zdroje
ŠR

Vlastné
zdroje

85%

10%

5%

85%

10%

5%

regionálna a miestna samospráva
regionálna a miestna štátna správa
Slovenská akadémia vied a jej ústavy
organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj
zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy

85%
85%
85%
85%

10%
15%
15%
15%

5%
0%
0%
0%

štátne vysoké školy (vrátane technologických inkubátorov
vysokých škôl a vedecko-technologických parkov vysokých
škôl)

85%

15%

0%

Súkromný sektor
fyzické a právnické osoby podnikajúce podľa obchodného a
živnostenského zákona

*

*

*

profesijné organizácie, asociácie a komory **
súkromné vysoké školy (vrátane technologických
inkubátorov vysokých škôl a vedecko-technologických
parkov vysokých škôl) **

80,75%
80,75%

14,25%
14,25%

5%
5%

mimovládne organizácie výskumu a vývoja

80,75%

14,25%

5%

*
Maximálna intenzita pomoci je stanovená v schéme štátnej pomoci
** Uvedené intenzity pomoci platia, ak dané subjekty nepodliehajú schéme štátnej pomoci
*** Mimovládne organizácie výskumu a vývoja definované v zákone č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov, zákone č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné
služby, zákone č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene občianskeho zákonníka, zákone č. 147/1997
Z. z. o neinvestičných fondoch, zákone č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s
medzinárodným prvkom v ČSSR v znení neskorších predpisov, Občianskom zákonníku č. 40/1964
Zb. v znení neskorších predpisov, § 20f-20j o záujmových združeniach právnických osôb

Definovanie oprávneného územia
Z geografického hľadiska je pomoc z opatrenia 4.1 určená pre územie cieľa Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť, t.z. Bratislavský kraj.
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Opatrenie

Inovačné
póly

Obce v záujmovom
území inovačných
pólov rastu

Kohézne
póly

Obce, ktoré
nie sú pólmi
rastu

opatrenie 4.1 Podpora sietí
excelentných pracovísk výskumu
a vývoja ako pilierov rozvoja
regiónu v Bratislavskom kraji
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Opatrenie č. 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do
praxe v Bratislavskomkraji
Cieľ opatrenia
Zvyšovanie miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií v Bratislavskom kraji so
spoločenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií
a tým prispievanie k zvyšovaniu hospodárskeho rastu regiónov a celého Slovenska.

Skupiny oprávnených aktivít
1. Zvyšovanie inovačnej kultúry v akademickej sfére v Bratislavskom kraji
prostredníctvom inkubátorov
2. Podpora aplikovaného výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
3. Zvyšovanie kvality interného manažmentu prenosu technológií a poznatkov do
praxe z prostredia akademickej sféry v Bratislavskom kraji vrátane aktivít na
odstraňovanie

bariér medzi výskumom

a vývojom na jednej strane a

spoločnosťou a hospodárstvom na druhej strane
4. Zvýšenie miery využívania inštitútov duševného vlastníctva pracoviskami
výskumu a vývoja v akademickej sfére v Bratislavskom kraji
5. Vybudovanie a podpora regionálnych centier v Bratislavskom kraji

Definovanie oprávneného územia
Opatrenie

Inovačné
póly

Obce v záujmovom
území inovačných
pólov rastu

Kohézne
póly

Obce, ktoré
nie sú pólmi
rastu

opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a
technológií získaných výskumom
a
vývojom
do
praxe
v
Bratislavskom kraji

Z geografického hľadiska je pomoc z opatrenia 4.1 určená pre územie cieľa Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť, t.z. Bratislavský kraj.
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Oprávnení prijímatelia
Skupiny prijímateľov pre opatrenie 2.2

intenzita pomoci
Zdroje
ESF

Zdroje
ŠR

Vlastné
zdroje

85%

10%

5%

verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce
výskum a vývoj

85%

10%

5%

regionálna a miestna samospráva
regionálna a miestna štátna správa
Slovenská akadémia vied a jej ústavy
organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj
zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy

85%
85%
85%
85%

10%
15%
15%
15%

5%
0%
0%
0%

štátne vysoké školy (vrátane technologických inkubátorov
vysokých škôl a vedecko-technologických parkov vysokých
škôl)

85%

15%

0%

*

*

*

profesijné organizácie, asociácie a komory **
súkromné vysoké školy (vrátane technologických
inkubátorov vysokých škôl a vedecko-technologických
parkov vysokých škôl) **

80,75%
80,75%

14,25%
14,25%

5%
5%

mimovládne organizácie výskumu a vývoja

80,75%

14,25%

5%

Verejný sektor
verejné vysoké školy (vrátane technologických inkubátorov
vysokých škôl a vedecko-technologických parkov vysokých
škôl)

Súkromný sektor
fyzické a právnické osoby podnikajúce podľa obchodného a
živnostenského zákona

*
Maximálna intenzita pomoci je stanovená v schéme štátnej pomoci
** Uvedené intenzity pomoci platia, ak dané subjekty nepodliehajú schéme štátnej pomoci
*** Mimovládne organizácie výskumu a vývoja definované v zákone č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov, zákone č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné
služby, zákone č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene občianskeho zákonníka, zákone č. 147/1997
Z. z. o neinvestičných fondoch, zákone č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s
medzinárodným prvkom v ČSSR v znení neskorších predpisov, Občianskom zákonníku č. 40/1964
Zb. v znení neskorších predpisov, § 20f-20j o záujmových združeniach právnických osôb
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Prioritná os č.5 Infraštruktúra vysokýchškôl
Opatrenie č. 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich
vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

Cieľ opatrenia
− Zvýšenie kvality vzdelávania na vysokých školách prostredníctvom investícií do
hmotnej infraštruktúry.

Skupiny oprávnených aktivít
1.

Investičné

aktivity

zamerané

na rekonštrukciu

vysokých

škôl

(napr.

Zatepľovanie budovy, výmena okien, výmena alebo oprava strechy, výmena
ústredného kúrenia, oprava stien budovy, stabilizácia budov, oprava omietky
na budove, oprava exteriéru budovy, úpravy interiéru budovy, zabezpečenie
bezbariérovosti

budov,

rekonštrukcia sociálnych

zabezpečenie

požiarnej

zariadení a WC,

bezpečnosti

budov,

rekonštrukcia teplovodných,

vodovodných, kanalizačných a elektrických sietí)
2. Výstavba nových budov existujúcich vysokých škôl
3. Rozširovanie objektov vysokých škôl (napr. prístavba budovy, nadstavba
budovy, akademické knižnice, doplnkové služby v rámci školského komplexu
– úprava okolia školského komplexu)
4. Modernizácia a rekonštrukcie ubytovacích kapacít, telocviční, jedální a
športovísk vysokých škôl
5. Modernizácia vnútorného vybavenia vysokých škôl,

v ktorých prebieha

vzdelávací proces za účelom zlepšenia podmienok na nové formy učenia a
učenia sa (najmä na podporu nových technológií pri budovaní jazykových
učební, dielní, budovanie chemických, biologických a fyzikálnych učební,
budovanie IKT učební, vybavenie akademických knižníc počítačmi, budovanie
a údržba IKT sietí)
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Definovanie oprávneného územia
Opatrenie

Inovačné
póly

Obce v záujmovom
území inovačných
pólov rastu

Kohézne
póly

Obce, ktoré
nie sú pólmi
rastu

opatrenie
5.1
Budovanie
infraštruktúry vysokých škôl a
modernizácia
ich
vnútorného
vybavenia za účelom zlepšenia
podmienok vzdelávacieho procesu

Z geografického hľadiska je pomoc z opatrenia 5.1 určená pre územie cieľa
Konvergencia, t.z. Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj,
Banskobystrický kraj, Košický kraj a Prešovský kraj.

Oprávnení prijímatelia
Skupiny prijímateľov pre opatrenie 2.2

Verejný sektor
verejné vysoké školy
štátne vysoké školy
Slovenská akadémia vied a jej ústavy (ako poskytovateľ
vzdelávania)

intenzita pomoci
Zdroje
ESF

Zdroje
ŠR

Vlastné
zdroje

85%
85%
85%

10%
15%
15%

5%
0%
0%
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Prioritnáos č.6 „Technickápomocprecieľ Konvergencia“
Cieľ prioritnej osi
− Zabezpečenie implementácie OP VaV v súlade s požiadavkami kladenými na
riadenie, implementáciu, kontrolu, audit, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného
programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného
programu, poskytnutie podpory na prípravu projektov ako aj na informovanie
verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností

Skupiny oprávnených aktivít
Pre oblasť TP sa uplatňujú tieto prioritné témy:
1. Príprava a vykonávanie, monitorovanie a kontrola a audit
v personálnej oblasti:
- aktivity súvisiace s procesom interného a externého vzdelávania zamestnancov
zapojených do implementácie pomoci zo ŠF v rámci OP VaV (semináre, školenia,
kurzy, odborné stáže, pracovné cesty, a pod.),
- mzdové zabezpečenie všetkých oprávnených zamestnancov zapojených do
implementácie pomoci zo ŠF v rámci OP VaV (na hrubú mzdu vrátane prémií resp.
odmien, zákonných odvodov zamestnávateľa na sociálne, dôchodkové a zdravotné
poistenie a prípadných ďalších odvodov, ku ktorým je zamestnávateľ povinný na
základe právnych predpisov za tých zamestnancov, ktorí boli príslušným orgánom
verejnej správy určení k vykonávaniu aktivít uvedených v ostatných bodoch).
v oblasti technického vybavenia:
- aktivity zamerané na adekvátne materiálno-technické zabezpečenie oprávnených
subjektov v súvislosti s podporou implementácie pomoci zo ŠF v rámci OP VaV,
- na inštaláciu, prevádzku a prepojenie počítačových systémov a na zaobstaranie
elektronického vybavenia pre riadenie, monitorovanie, kontrolu, audit a hodnotenie.
v oblasti režijných výdavkov:
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- aktivity priamo súvisiace s prevádzkovým zabezpečením implementácie pomoci zo
ŠF v rámci OP VaV (prevádzkové výdavky, výdavky na údržbu a pod.).
v oblasti prípravy, implementácie, monitorovania, kontroly a auditu:
- aktivity súvisiace s procesom implementácie OP VaV vrátane oblasti finančného
riadenia,
- na prípravu a realizáciu finančného a vecného riadenia OP VaV spojené s
hodnotením a monitorovaním realizácie projektov a OP VaV, ako i na aktivity
zamerané na oblasť tvorby a aktualizácie strategických a metodických dokumentov
oprávnených subjektov,

na aktivity

súvisiace

s

monitorovaním

realizácie

horizontálnych priorít,
- na rokovanie monitorovacieho výboru a podvýborov OP VaV,
-

aktivity

súvisiace

monitorovacieho

s

výboru,

prípravou

a

zabezpečením

pracovných, koordinačných

výkonu
skupín

kompetencií
a

výborov

v

pôsobnosti RO
- na posilnenie správnej (administratívnej) kapacity pre vykonávanie pomoci z
fondov EÚ, organizácia a technická podpora rokovania pracovných skupín a
komisií, zabezpečovanie odborného a právneho poradenstva pre implementačné
štruktúry, zaistenie spracovania štúdií, analýz, metodík a metodických príručiek
ako i externých hodnotiteľov,
- na činnosti orgánu kontroly a auditu, t. j. kontrola a audit vrátane ich plánovania a
metodiky,
- aktivity súvisiace so zavedením a koordináciou účinných systémov kontroly a
auditu operačných programov,
- na vykonávanie auditov a kontroly realizácie projektov a programov (t.j. výdavky
spojené napr. s vykonávanými overovaniami na mieste, na kontrolu dokladov a na
prípravu a koordináciu systému zabezpečenia kontrol a ďalšie),
- na činnosti certifikačného orgánu, t. j. certifikačné overenia na všetkých úrovniach
finančného riadenia v rámci fondov EÚ, kohézneho fondu a iných finančných
nástrojov, overovanie súhrnných žiadostí o platbu, príprava žiadosti o platbu na
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EK,

spracovávanie

účtovných

výkazov,

spracovávanie

podkladov

k

nezrovnalostiam a pod.
2. Hodnotenie a štúdie; informovanie a publicita
v oblasti informovania a publicity:
- aktivity súvisiace s poskytovaním informácií, propagáciou OP VaV, šírením
povedomia o programoch a aktivity súvisiace so zabezpečením publicity OP VaV
na primeranej úrovni pre prijímateľov, potenciálnych prijímateľov a verejnosť,
- aktivity súvisiace s vytváraním sietí kontaktných miest a informačných kanálov,
- aktivity súvisiace s prípravou a implementáciou komunikačného plánu,
- aktivity spojené s posilňovaním absorpčnej schopnosti, t.j. zabezpečovanie
metodického a odborného poradenstva, podpora činností na pomoc žiadateľom,
podpora projektov partnerstva verejného a súkromného sektoru, zabezpečovanie
školení a seminárov pre výmenu skúseností a šírenie príkladov osvedčenej praxe,
podpora partnerstva a vzájomnej spolupráce pri príprave a realizácii projektov,
realizovanie aktivít pre sledovanie a vyhodnocovanie absorpčnej kapacity a pod.
v oblasti hodnotenia a štúdií:
- aktivity súvisiace so zabezpečením jednotlivých hodnotení realizácie OP VaV,
ktoré vykonávajú externí experti alebo vnútorné alebo vonkajšie útvary, ktoré sú
funkčne nezávislé od certifikačného orgánu a orgánu auditu,
- aktivity súvisiace s predbežným hodnotením, ktorým sa určia a posúdia rozdiely,
medzery a potenciál rozvoja, ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, očakávané výsledky,
rozsah, v akom sa zohľadnili priority Spoločenstva, súlad stratégie navrhovanej pre
regióny, skúseností z predchádzajúceho programového obdobia, kvality postupov
programovania, vykonávania, finančného riadenia, monitorovania a hodnotenia,
prípadne pridanú hodnotu Spoločenstva,
- hodnotiace aktivity spojené s monitorovaním OP VaV počas programového
obdobia a s prípravou podkladov pre Európsku komisiu, ktorá vykonáva následné
hodnotenie,
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- aktivity zamerané na spracovanie odborných posudkov, metodík, štúdií, hodnotení
vplyvu na životné prostredie, regionálnych analýz a iných analýz súvisiacich s
prípravou a vykonávaním OP VaV.

Definovanie oprávneného územia
−

Celé územie SR okrem Bratislavského kraja

Oprávnení prijímatelia
Skupiny prijímateľov pre opatrenie 2.2

Verejný sektor
Ministerstvo školstva SR ako RO 85 % 15 % 0 %
Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre
štrukturálne fondy EÚ ako SORO

intenzita pomoci
Zdroje
ESF

Zdroje
ŠR

Vlastné
zdroje

85%

15%

0%

85%

15%

0%

22

Prioritná os č. 7 Technická pomoc pre cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť
Cieľ prioritnej osi
− Zabezpečenie implementácie OP VaV v súlade s požiadavkami kladenými na
riadenie, implementáciu, kontrolu, audit, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného
programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného
programu, poskytnutie podpory na prípravu projektov ako aj na informovanie
verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností

Skupiny oprávnených aktivít
Pre oblasť TP sa uplatňujú tieto prioritné témy:
1. Príprava a vykonávanie, monitorovanie a kontrola a audit
v personálnej oblasti:
− aktivity

súvisiace

s

procesom

interného

a

externého

vzdelávania

zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo ŠF v rámci OP VaV
(semináre, školenia, kurzy, odborné stáže, pracovné cesty, a pod.),
− mzdové zabezpečenie všetkých oprávnených zamestnancov zapojených do
implementácie pomoci zo ŠF v rámci OP VaV (na hrubú mzdu vrátane prémií
resp. odmien, zákonných odvodov zamestnávateľa na sociálne, dôchodkové a
zdravotné poistenie a prípadných ďalších odvodov, ku ktorým je zamestnávateľ
povinný na základe právnych predpisov za tých zamestnancov, ktorí boli
príslušným orgánom verejnej správy určení k vykonávaniu aktivít uvedených v
ostatných bodoch).
v oblasti technického vybavenia:
− aktivity

zamerané

na

adekvátne

materiálno-technické

zabezpečenie

oprávnených subjektov v súvislosti s podporou implementácie pomoci zo ŠF v
rámci OP VaV,
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− na inštaláciu,

prevádzku

a

prepojenie

počítačových

systémov

a na

zaobstaranie elektronického vybavenia pre riadenie, monitorovanie, kontrolu,
audit a hodnotenie.
v oblasti režijných výdavkov:
− aktivity priamo súvisiace s prevádzkovým zabezpečením implementácie pomoci
zo ŠF v rámci OP VaV (prevádzkové výdavky, výdavky na údržbu a pod.).
v oblasti prípravy, implementácie, monitorovania, kontroly a auditu:
− aktivity súvisiace

s procesom implementácie

OP VaV vrátane oblasti

finančného riadenia, na prípravu a realizáciu finančného a vecného riadenia OP
VaV spojené s hodnotením a monitorovaním realizácie projektov a OP VaV, ako i
na aktivity zamerané na

oblasť tvorby a aktualizácie strategických a

metodických dokumentov oprávnených subjektov, na

aktivity súvisiace s

monitorovaním realizácie horizontálnych priorít,
− na rokovanie monitorovacieho výboru a podvýborov OP VaV,
− aktivity

súvisiace

s

prípravou

a

zabezpečením

výkonu

monitorovacieho výboru, pracovných, koordinačných skupín a

kompetencií
výborov v

pôsobnosti RO
− na cestovné z dôvodu konania monitorovacieho výboru,
− na posilnenie správnej (administratívnej) kapacity pre vykonávanie pomoci z
fondov EÚ, organizácia a technická podpora rokovania pracovných skupín a
komisií,

zabezpečovanie

odborného

a

právneho

poradenstva

pre

implementačné štruktúry, zaistenie spracovania štúdií, analýz, metodík a
metodických príručiek ako i externých hodnotiteľov,
− na činnosti orgánu kontroly a auditu, t. j. kontrola a audit vrátane ich plánovania
a metodiky,
− aktivity súvisiace so zavedením a koordináciou účinných systémov kontroly a
auditu operačných programov,
− na vykonávanie auditov a kontroly realizácie projektov a programov (t.j. výdavky
spojené napr. s vykonávanými overovaniami na mieste, na kontrolu dokladov a
na prípravu a koordináciu systému zabezpečenia kontrol a ďalšie),
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− na činnosti certifikačného orgánu, t. j. certifikačné overenia na všetkých
úrovniach finančného riadenia v rámci fondov EÚ, kohézneho fondu a iných
finančných nástrojov, overovanie súhrnných žiadostí o platbu, príprava žiadosti
o platbu na EK, spracovávanie účtovných výkazov, spracovávanie podkladov k
nezrovnalostiam a pod.
2. Hodnotenie a štúdie; informovanie a publicita.
v oblasti informovania a publicity:
- aktivity súvisiace s poskytovaním informácií, propagáciou OP VaV, šírením
povedomia o programoch a aktivity súvisiace so zabezpečením publicity OP VaV
na primeranej úrovni pre prijímateľov, potenciálnych prijímateľov a verejnosť,
- aktivity súvisiace s vytváraním sietí kontaktných miest a informačných kanálov,
- aktivity súvisiace s prípravou a implementáciou komunikačného plánu,
- aktivity spojené s posilňovaním absorpčnej schopnosti, t.j. zabezpečovanie
metodického a odborného poradenstva, podpora činností na pomoc žiadateľom,
podpora projektov partnerstva verejného a súkromného sektoru, zabezpečovanie
školení a seminárov pre výmenu skúseností a šírenie príkladov osvedčenej
praxe, podpora partnerstva a vzájomnej spolupráce pri príprave a realizácii
projektov, realizovanie aktivít pre sledovanie a vyhodnocovanie absorpčnej
kapacity a pod.
v oblasti hodnotenia a štúdií:
- aktivity súvisiace so zabezpečením jednotlivých hodnotení realizácie operačných
programov, ktoré vykonávajú externí experti alebo vnútorné alebo vonkajšie útvary,
ktoré sú funkčne nezávislé od certifikačného orgánu a orgánu auditu,
- aktivity súvisiace s predbežným hodnotením, ktorým sa určia a posúdia rozdiely,
medzery a potenciál rozvoja, ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, očakávané výsledky,
rozsah, v akom sa zohľadnili priority Spoločenstva, súlad stratégie navrhovanej pre
regióny, skúseností z predchádzajúceho programového obdobia, kvality postupov
programovania, vykonávania, finančného riadenia, monitorovania a hodnotenia,
prípadne pridanú hodnotu Spoločenstva,
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- hodnotiace aktivity spojené s monitorovaním OP VaV počas programového
obdobia a s prípravou podkladov pre Európsku komisiu, ktorá vykonáva následné
hodnotenie,
- aktivity zamerané na spracovanie odborných posudkov, metodík, štúdií, hodnotení
vplyvu na životné prostredie, regionálnych analýz a iných analýz súvisiacich s
prípravou a vykonávaním OP VaV.

Definovanie oprávneného územia
− Bratislavský kraj

Oprávnení prijímatelia
Skupiny prijímateľov pre opatrenie 2.2

Verejný sektor
Ministerstvo školstva SR ako RO
Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre
štrukturálne fondy EÚ ako SORO

intenzita pomoci
Zdroje
ESF

Zdroje
ŠR

Vlastné
zdroje

85%

15%

0%

85%

15%

0%
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