
Výzva SRIN 3/2019  
 

Strana 1 / 8 

Spoločná výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie pomoci a podpory na 

akceleračný program pre projekty experimentálneho vývoja a inovácií v Slovenskej 

republike č. SRIN 3/2019  

 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a partner na izraelskom trhu  

Science, Innovation, Technology for the Future, ILOG branding (ďalej len „SIT4F“),  

v zmysle:  

 Zákona č. 111/2018 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády 

Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu; 

 Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 528/2018 zo dňa 28. novembra 2018 k Návrhu 

inštitucionálneho zabezpečenia slovenskej inovačnej diplomacie; 

 Schémy podpory projektov experimentálneho vývoja a inovácií v Slovenskej republike 

(schéma pomoci de minimis)1 DM – 19/2018 (ďalej len „schéma“); 

 Dohody o partnerstve v oblasti experimentálneho vývoja a inovácií v Slovenskej republike 

č. 1/2019 (ďalej len „partnerská dohoda"); 

vyhlasujú verejnú spoločnú „Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie pomoci 

a podpory na akceleračný program pre projekty experimentálneho vývoja a inovácií v 

Slovenskej republike“ (ďalej len „výzva“) 

Kód výzvy 2431/2019/OFN-1 

Označenie výzvy SRIN 3/2019 

Zameranie výzvy Biotechnológie 

Dĺžka trvania výzvy 

Dátum vyhlásenia výzvy dňa 15.1.2019 

Termín predkladania 

žiadosti 
do 19.2.2019 o 14:00 

 

1. Základný zámer a cieľ výzvy 

Predmetná spoločná výzva sa vyhlasuje v spolupráci s partnerom na izraelskom trhu SIT4F 2 

(ďalej len „poskytovateľ podpory“), súkromná organizácia so sídlom v meste Tel Aviv, Izrael. 

Základným cieľom výzvy je v súlade s publikovanou schémou pomoci de minimis podporiť 

internacionalizáciu slovenských inovatívnych projektov experimentálneho vývoja 

využívajúcich hybridné modely financovania a rozvoj investičného prostredia v Slovenskej 

                                                           
1Registrovaná rozhodnutím PMÚ SR pod č. DM - 19/2018 v znení jej dodatkov, zverejnená v Obchodnom 

vestníku č. 246/2018 dňa 21.12.2018     

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Stiahnut.aspx?IdOvSubor=82107%20 

alebo  na webovom sídle www.statnapomoc.sk.  
2 Webové sídlo: http://ilog.co.il/ 

http://www.statnapomoc.sk/
http://ilog.co.il/
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republike prostredníctvom účasti úspešného žiadateľa na 12 týždňovom  akceleračnom 

programe (ďalej len „akceleračný program“) v oblasti Biotechnológie.  

Akceleračný program sa uskutoční v termíne Apríl 2019 – Jún 2019 v meste Tel Aviv, pričom 

úspešný žiadateľ môže na pobyt vyslať maximálne 2 svojich zástupcov. 

Akceleračný program pomôže úspešným žiadateľom nadviazať efektívnu spoluprácu 

s investormi, ktorí sú súčasťou akceleračného programu a pripraviť konkurencie-schopný 

obchodno-finančný model pre vyvíjané inovatívne produkty alebo služby.  

  

2. Poskytovateľ pomoci a poskytovateľ podpory 

Poskytovateľom pomoci formou finančnej pomoci je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej 

republiky pre investície a informatizáciu, ktorý je zároveň aj vykonávateľom schémy (ďalej len 

„poskytovateľ pomoci“). 

Poskytovateľom podpory formou nefinančnej podpory je SIT4F a to na základe uzatvorenej 

dohody o partnerstve s poskytovateľom pomoci. 

 

3. Oprávnení žiadatelia 

Žiadateľom o poskytnutie pomoci a podpory na základe výzvy môžu byť fyzické osoby alebo 

právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované na území Slovenskej republiky 

a vykonávajú podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky (ďalej len „žiadateľ“). 

Pomoc podľa tejto výzvy bude poskytovaná pre kategóriu mikropodnikov (start-upov) 

a malých podnikov.  

Pre účely tejto výzvy sa výklad mikropodnikov a malých podnikov riadi prílohou I nariadenia 

Komisie EÚ č. 651/2014 v platnom znení. 

Odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí pomoci (ďalej len „zmluva") sa žiadateľ 

o poskytnutie pomoci a podpory považuje za oprávneného príjemcu (ďalej len „príjemca“). 

Vzor návrhu zmluvy3 je uvedený v prílohe č. 3 tejto výzvy.  

Žiadatelia sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy platné v Slovenskej 

republike zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, ovplyvňovanie 

verejných činiteľov alebo súkromných osôb za účelom dosiahnutia výhod z tejto výzvy, pranie 

špinavých peňazí a zachovávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia spôsobilé 

zabrániť korupčnému konaniu.4 

Žiadatelia sa zaväzujú, že nemajú osobné alebo iné obdobné vzťahy s poskytovateľom pomoci 

alebo poskytovateľom podpory, a tým deklarujú, že nebude a nemôže byť narušený  alebo 

ohrozený záujem na nestrannom a objektívnom hodnotení žiadostí. 

                                                           
3 Konečné znenie zmluvy môže byť podpísané v anglickom jazyku. 
4 §49 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vznp. 
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4. Oprávnené projekty 

Zámerom výzvy je podpora internacionalizácie slovenských inovatívnych projektov 

experimentálneho vývoja (ďalej len „projekt“) využívajúcich hybridné modely financovania 

prostredníctvom akceleračného programu  najmä v oblastiach: 

- Červené biotechnológie – technológie s aplikáciou v lekárskom a klinickom prostredí, 

- Zelené biotechnológie – technológie s aplikáciou v poľnohospodárstve, 

- Modré biotechnológie – technológie s aplikáciou vo vodstve, 

- Biele biotechnológie – priemyselné technológie so zameraním na konštrukciu a úpravy 

organizmov, najmä baktérií, produkujúcich užitočné chemické látky, 

- Bioinformatika – informačné technológie zamerané na výskum molekulárnych 

biologických podstát živých systémov. 

 

5. Celkový rozpočet oprávneného projektu  

Celkový rozpočet oprávneného projektu pozostáva: 

1) Z pomoci od poskytovateľa pomoci maximálne do výšky 110 000,- EUR na 

financovanie výdavkov oprávneného projektu z toho:  

- na financovanie poplatkov akceleračného programu úspešného žiadateľa 

maximálne vo výške 90 000 EUR a 

- financovanie bežných výdavkov (napr. cestovné výdavky, výdavky za 

ubytovanie a pod.) oprávneného projektu spojených s absolvovaním 

akceleračného programu maximálne vo výške 20 000 EUR; 

2) Z vlastných finančných zdrojov žiadateľa určených na spolufinancovanie bežných 

výdavkov oprávneného projektu spojených s absolvovaním akceleračného programu vo 

výške najmenej 5% z celkového rozpočtu projektu. 

V prípade, že predložený rozpočet oprávneného projektu bude nižší ako maximálny celkový 

rozpočet, miera spolufinancovania podľa predchádzajúceho odseku musí byť zachovaná. 

 

6. Oprávnené a neoprávnené výdavky z poskytnutej pomoci 

Za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky v rozsahu a v období ich použitia pri riešení 

projektov podľa článku 4 výzvy a v súlade so zmluvou. 

Oprávnené výdavky musia spĺňať podmienky hospodárnosti (t. j. minimalizácie výdavkov pri 

rešpektovaní cieľov projektu), efektívnosti (t. j. maximalizácie pomeru medzi vstupom 

a výstupom projektu) a účelnosti (t. j. nevyhnutnosti pre realizáciu aktivít projektu a priama 

väzba na ne). Oprávnené výdavky môžu byť preplatené len jedenkrát. 

Oprávnené výdavky z poskytnutej pomoci sú:  

a) výdavky žiadateľa spojené s akceleračným programom, 
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b) z hľadiska času, výšky a opodstatnenosti len reálne výdavky, ktoré sú vynaložené odo 

dňa účinnosti zmluvy,  a ktoré sú preukázateľné originálmi dokladov (účtovné doklady, 

výpisy z účtov a pod.) a sprievodnou dokumentáciou, pričom tieto doklady sú riadne 

evidované v účtovníctve príjemcu v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi, 

pričom jednoznačne preukazujú účel použitia, 

c) výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti správne, aktuálne a navzájom sa 

neprekrývajú s iným oprávneným výdavkov, na ktorý sa poskytne iná pomoc, grant, či 

iná forma podpory od akéhokoľvek poskytujúceho orgánu. 

Neoprávnené výdavky z poskytnutej pomoci sú:  

a) úroky z úverov a pôžičiek, 

b) leasing,  

c) komerčné poistné platené doma i v zahraničí5, platené úroky, pokuty a penále,  

d) poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,  

e) výdavky na nákup pozemkov, nehnuteľností a na ich rekonštrukciu,  

f) výdavky na obstaranie, opravu a údržbu dopravných prostriedkov a dopravných 

zariadení,  

g) výdavky vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku netýkajúce sa výlučne 

projektu,  

h) odmeny a ich rôzne formy pre zamestnancov pracujúcich na projekte výdavky 

netýkajúce sa výlučne projektu, ostatné mzdové výdavky netýkajúce sa výlučne 

projektu,  

i) prevádzkové výdavky netýkajúce sa výlučne projektu, 

j) kapitálové výdavky netýkajúce sa výlučne projektu, 

k) daň z pridanej hodnoty v prípade, ak je príjemca pomoci platiteľom DPH,6  

l) výdavky na reklamu a marketing, 

m)  iné výdavky netýkajúce sa výlučne projektu. 

 

7. Forma pomoci a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov 

Pomoc sa poskytuje formou finančnej pomoci z rozpočtu poskytovateľa pomoci. Pomoc bude 

poskytovaná príjemcovi na úhradu oprávnených výdavkov, ktoré vzniknú odo dňa účinnosti 

zmluvy na samostatne vedený osobitný účet. Osobitný účet musí byť vedený prijímateľom iba 

na vedenie prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu a na účely oprávneného projektu.  

 

                                                           
5 Okrem cestovného poistenia zástupcov žiadateľa súvisiaceho s akceleračným pobytom v zahraničí. 
6 Príjemcovi, ktorý je platiteľ dane z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty, 

nemôže byť pri zúčtovaní pomoci poskytnutej zo štátneho rozpočtu uznaný výdavok na úhradu dane z pridanej 

hodnoty. 
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8. Forma podpory a spôsob poskytnutia podpory 

Podpora sa poskytuje formou nefinančnej podpory zo zdrojov poskytovateľa podpory. 

Nefinančná podpora bude poskytovaná najmä vo forme služieb akcelerátora, transferu know-

how, licencií alebo technológií a nadväzovaní obchodno-finančných vzťahov. 

 

9. Celkový objem prostriedkov v rámci tejto výzvy 

Celkový objem prostriedkov vyčlenených podľa článku 5 ods.1  poskytovateľom pomoci je 

maximálne 220 000 EUR. 

 

10. Časový rámec riešenia projektu 

Časový rámec oprávneného projektu, vrátane doby trvania akceleračného programu nesmie 

presiahnuť 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

 

11. Podmienky poskytnutia pomoci a podpory 

Základnou podmienkou poskytnutia pomoci a poskytnutia podpory je predloženie žiadosti o 

poskytnutie pomoci a podpory (ďalej len „žiadosť“) podľa bodu 12 tejto výzvy. 

Žiadosť a všetky požadované čestné vyhlásenia musia byť podpísané štatutárnym zástupcom 

žiadateľa alebo oprávnenou osobou žiadateľa. 7 Žiadosť je možné predložiť len po zverejnení 

výzvy poskytovateľom pomoci. Žiadateľ na základe výzvy môže predložiť len jednu žiadosť. 

Práce na návrhu/projekte nesmú byť zahájené pred nadobudnutím účinnosti zmluvy. 

Na poskytnutie pomoci a poskytnutie podpory podľa výzvy nie je právny nárok. 

 

12. Podanie žiadosti  

12.1 Žiadosť 

Žiadateľ predkladá žiadosť v písomnej forme a v elektronickej forme8 na dátovom nosiči. 

Žiadosť doručená v elektronickej forme musí byť totožná so žiadosťou doručenou v písomnej 

forme. Žiadosť, prílohy a sprievodná dokumentácia sa predkladá v slovenskom jazyku a určité 

špecifické prílohy je potrebné predložiť aj v anglickom jazyku. Formulár žiadosti je prílohou č. 

1 tejto výzvy. Žiadosť, prílohy a sprievodná dokumentácia musia byť vyplnené vo všetkých 

častiach presne, jednoznačne, zrozumiteľne a podpísané štatutárnym zástupcom alebo 

oprávnenou osobou žiadateľa.9 

 

                                                           
7 Oprávnená osoba žiadateľa je osoba, ktorá je splnomocnená štatutárnym zástupcom žiadateľa na základe úradne 

overeného plnomocenstva. 
8 Akceptovateľný nosič dát je USB kľúč, SD karta alebo CD/DVD nosič priložený ku kompletnej písomnej 

žiadosti v papierovej forme. Poskytovateľ pomoci si vyhradzuje právo neakceptovať doručovanie elektronických 

dokumentov formou emailového odkazu na externé úložisko. 
9 Úplnosť predloženej žiadosti bez formálnych nedostatkov je jednou z hodnotených oblastí žiadosti, za ktoré je 

možné získať bodové hodnotenie. 
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12.2 Povinné prílohy žiadosti 

a) návrh/opis projektu v slovenskom a anglickom jazyku podľa štruktúry uvedenej v prílohe 

č. 1 žiadosti, 

b) anotácia k projektu v slovenskom a v anglickom jazyku v rozsahu jednej A4, v ktorej 

nebudú uvedené identifikačné údaje žiadateľa podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 

žiadosti, 

c) kalkulácia oprávnených výdavkov na oprávnený projekt vo forme tabuľkovo spracovaného 

rozpočtu (štruktúrovaný rozpočet) podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3 žiadosti, 

d) kópia dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa pri právnickej osobe spoločenská zmluva 

alebo zakladateľská listina a pri fyzickej osobe – podnikateľovi osvedčenie o 

živnostenskom oprávnení, 

e) doklad o zabezpečení spolufinancovania zo zdrojov príjemcu (napr. bankový výpis účtu, 

čestné vyhlásenie a pod.), 

f) súhlas so spracovaním osobných údajov žiadateľa (príloha č. 4 žiadosti), 

g) originály, resp. overené kópie čestných vyhlásení žiadateľa k výzve na predkladanie 

žiadosti o poskytnutie pomoci č. SRIN 3/2019 (príloha č. 5 žiadosti), 

h) originál, resp. overená kópia vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc (príloha č. 6 

žiadosti), 

i) potvrdenia10, resp. overené kópie potvrdení potvrdzujúcich splnenie podmienok podľa 

osobitného predpisu11:  

 potvrdenie miestne príslušného správcu dane, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,  

 potvrdenie príslušného konkurzného súdu, že nie je voči žiadateľovi vedené konkurzné 

konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na 

vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,  

 potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že neporušil v predchádzajúcich troch 

rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania,  

potvrdenie od žiadateľa o zápise v registri partnerov verejného sektora.12 

 

12.3 Predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci a podpory  

Žiadateľ predkladá žiadosť s prílohami v písomnej a elektronickej forme na adresu 

poskytovateľa pomoci:  

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu  

sekcia riadenia investícií 

                                                           
10 Žiadateľ je povinný predložiť potvrdenia najneskôr do dňa prijatia rozhodnutia o poskytnutí pomoci 

poskytovateľom. 
11 § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 
12 Ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného 

predpisu. 
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odbor finančných nástrojov  

Štefánikova 15, 811 05 Bratislava  

Žiadosť je možné doručiť na vyššie uvedenú adresu jedným z nasledovných spôsobov:  

- osobne v pracovné dni do podateľne poskytovateľa pomoci v čase: 

pondelok – štvrtok: 09.00 – 11.30 hod. a 12.30 – 14.30 hod. 

piatok: 09.00 – 11.30 hod. a 12.30 – 14.00 hod.  

- doporučenou poštou,  

- kuriérskou službou.  

Uzavretú obálku so žiadosťou a požadovanými prílohami je potrebné označiť názvom „Výzva 

SRIN 3/2019 - neotvárať“,  

a zároveň v elektronickej editovateľnej forme vo formáte .doc/.docx/.xls/.xlsx a požadované 

prílohy a potvrdenia ako scan vo formáte .pdf/.jpg na požadovanom dátovom nosiči podľa 

článku 14.1. 

Za včas doručenú žiadosť sa bude považovať žiadosť, ktorá bola doručená v písomnej 

forme a elektronickej forme na vyššie uvedenú adresu a bola odovzdaná osobne, alebo podaná 

na poštovú prepravu, resp. na prepravu iným spôsobom najneskôr do termínu určenom na 

predkladanie žiadostí. 

Žiadosť doručená v elektronickej forme na požadovanom dátovom nosiči musí byť totožná so 

žiadosťou doručenou v písomnej forme. 

 

12.4 Kontaktné údaje poskytovateľa pomoci a vykonávateľa pomoci 

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu  

sekcia riadenia investícií 

odbor finančných nástrojov  

Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 

Webové sídlo: http://www.vicepremier.gov.sk/ 

Bližšie informácie týkajúce sa tejto výzvy je možné získať na webovom sídle poskytovateľa 

pomoci: https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/investicie/podpora-inovacii/index.html, 

a zároveň jednou z nasledovných foriem: 

- písomnou formou na adrese poskytovateľa pomoci, 

- elektronickou formou na e-mailovej adrese: financujprojekt@vicepremier.gov.sk, 

- telefonicky na telefónnom čísle 02/2092 8266 každý pracovný deň v čase: 9.00 – 10.00 hod. 

a 12.30 – 14.00 hod., 

alebo osobne13  každý pracovný deň v čase: 10.00 – 11.00 hod. a 13.00 – 14.00 hod. 

                                                           
13 Na adrese  Westend Court 9. poschodie, Dúbravská cesta 4, Bratislava. 

http://www.vicepremier.gov.sk/
https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/investicie/podpora-inovacii/index.html
mailto:financujprojekt@vicepremier.gov.sk
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Informácie poskytnuté telefonicky alebo ústne nie je možné považovať za záväzné a odvolávať 

sa na ne. 

 

12.5 Spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí  

Po prijatí žiadosti vykoná sekretariát hodnotiacej komisie formálnu kontrolu predloženej 

žiadosti a požadovaných príloh. V prípade žiadostí, ktoré sú neúplné, sekretariát hodnotiacej 

komisie vyzve žiadateľa na doplnenie v primeranej lehote stanovenej vo vyzvaní na jej 

doplnenie vzhľadom na predmet doplnenia. Žiadosti, ktoré vo vopred určenom termíne nebudú 

doplnené alebo nespĺňajú kritéria oprávnenosti, budú automaticky vyradené z procesu. 

Poskytovateľ pomoci je oprávnený v čase posudzovania žiadosti požadovať od žiadateľa 

dodatočné informácie súvisiace s podporovaným projektom. 

Ak by malo dôjsť k priamemu alebo nepriamemu zvýhodneniu ďalších subjektov hospodárskej 

súťaže, poskytovateľ pomoci má právo vyzvať žiadateľa na doplnenie ďalších údajov 

potrebných k výpočtu a stanoveniu výšky priamej/nepriamej pomoci ďalšieho subjektu 

hospodárskej súťaže.  

 

12.6 Spôsob posudzovania žiadostí 

Hodnotenie žiadostí je vykonávané v súlade s  platným štatútom hodnotiacej komisie, ktorý je 

uverejnený na webovom sídle poskytovateľa pomoci.14 Hodnotiace kritéria sú uvedené v  

prílohe č. 2 tejto výzvy. 

 

13. Povinnosti príjemcu 

Povinnosti príjemcu sú uvedené v zmluve. 

 

14. Verejné obstarávanie 

Pri obstarávaní tovarov, prác a služieb pri riešení projektu je príjemca povinný postupovať 

v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

Prílohy k výzve 

Príloha č. 1: Formulár žiadosti spolu s prílohami k žiadosti 

Príloha č. 2: Hodnotiace kritériá  

Príloha č. 3: Vzor návrhu zmluvy  

 

 

 

 

                                                           
14 https://www.vicepremier.gov.sk 


