Správa o vyhodnotení výzvy kód KaHR–111SP–1201
Opatrenia 1.1 – Inovácie a technologické transfery

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok kód KaHR-111SP-1201
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Kód výzvy:

KaHR-111SP-1201

Prioritná os:

1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie:

1.1 - Inovácie a technologické transfery

Schéma pomoci:

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych
a vyspelých technológií v priemysle a službách

Výzva vyhlásená dňa: 21. decembra 2012
Výzva ukončená dňa: 26. apríla 2013

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(ďalej len „správa“) je pripravovaná, schvaľovaná a následne zverejňovaná na základe Uznesenia
vlády SR č. 449 zo dňa 23. mája 2007 - Aktualizácia záverov a odporúčaní vyplývajúcich
z dotazníka Právna ochrana pred netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov vo
vzťahu k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR pre programové obdobie 2007 - 2013.
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1. Základné sumárne informácie o výzve a o počte prijatých žiadostí o nenávratný finančný
príspevok
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“)
s kódom výzvy KaHR–111SP-1201 bola vyhlásená dňa 21. decembra 2012 uverejnením na
webových sídlach Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“)
(www.mhsr.sk), Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“) (www.siea.sk),
na informačnom portáli www.strukturalnefondy.sk a v denníkoch TREND a Hospodárske
noviny.
Indikatívna výška finančných prostriedkov pre celú túto výzvu bola 110 000 000 EUR,
k navýšeniu výšky finančných prostriedkov na 150 000 000 EUR prišlo v zmysle listu MH SR
č. 4428/2013-4100 zo dňa 18.novembra 2013.
Prijímanie ŽoNFP bolo ukončené 26. apríla 2013 o 16.00 hodine. V rámci výzvy bolo
predložených 330 ŽoNFP v celkovej výške oprávnených výdavkov 723 612 116,50 EUR
a celkovej požadovanej výške NFP 339 304 537,80 EUR.
Proces kontroly formálnej správnosti začal po registrácii prijatých žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku v ITMS dňa 2. mája 2013.
Počet žiadostí o NFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP bol
291 žiadostí o NFP v celkovej výške oprávnených výdavkov 656 075 289,08 EUR a celkovej
požadovanej výške NFP 306 053 295,40 EUR.
SIEA požiadala listom č. 2013/SŠF/3836 zo dňa 16. mája 2013 Riadiaci orgán pre
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „RO pre OP KaHR“)
o predĺženie termínu pre vykonanie kontroly formálnej správnosti ŽoNFP do 14. júna 2012. RO
pre OP KaHR túto žiadosť schválil listom č. 1093/2013-1210 zo dňa 27. mája 2013.

Sumárny prehľad o prijatých ŽoNFP, v členení podľa:
- geografického umiestnenia (tab. 1; graf 1, 2 a 3),
- štatistickej klasifikácie ekonomických činností (tab. 2; graf 4, 5 a 6),
- podľa právnej formy (tab. 3; graf 7, 8 a 9),
- podľa splnenia podmienok kontroly formálnej správnosti (tab. 4; graf 10),
- podľa splnenia podmienok v odbornom hodnotení (tab. 5; graf 11).
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Prehľad prijatých a zaregistrovaných ŽoNFP podľa krajov
Kraj
Počet prijatých ŽoNFP
Počet prijatých žiadostí (%)
Výška žiadaného NFP (EUR)
Výška žiadaného NFP (%)
Celkové oprávnené výdavky (EUR)
Celkové oprávnené výdavky (%)

tab. 1

TT

NR

TN

28
8,5
27 987 239,00
8,30
69 968 097,52
10,00

33
10,00
25 307 554,29
7,50
63 268 885,74
8,80

35
10,60
36 241 465,38
10,70
90 603 663,45
12,50

graf 1

ZA

BB

67
53
20,30
16,00
47 971 022,82 72 288 142,31
14,00
21,30
96 176 957,22 144 576 284,60
13,00
20,00

KE
45
13,60
47 465 985,70
14,00
94 931 971,54
13,00

PO
69
21,00
82 043 128,23
24,20
164 086 256,40
22,70

Spolu
330
100%
339 304 537,80
100%
723 612 116,50
100%

graf 2
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graf 3

Prehľad prijatých a zaregistrovaných ŽoNFP podľa sekcií ŠKEČ (SK NACE)
Sekcia ŠKEČ (SK NACE)
Počet prijatých žiadostí
Počet prijatých žiadostí (%)
Výška žiadaného NFP (EUR)
Výška žiadaného NFP (%)
Celkové oprávnené výdavky (EUR)
Celkové oprávnené výdavky (%)

B

C

E

tab. 2
F

G

Spolu

3

311

13

2

1

330

0,91

94,24

3,94

0,6

0,3

100%

2 076 475,00

304 899 992,09

27 003 210,71

4 724 910,00

599 950,00

339 304 537,80

0,61

89,87

7,95

1,40

0,17

100%

4 152 950,00

653 557 389,81

55 252 056,81

9 449 820,00

1 199 900,00

723 612 116,50

0,57

90,32

7,63

1,31

0,17

100%
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graf 4

graf 5

graf 6
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Prehľad prijatých a zaregistrovaných ŽoNFP podľa právnej formy žiadateľa

a.s.
Právna forma
Počet prijatých žiadostí
Počet prijatých žiadostí (%)
Výška žiadaného NFP (EUR)
Výška žiadaného NFP (%)
Celkové oprávnené výdavky (EUR)
Celkové oprávnené výdavky (%)

s.r.o.

43
269
13,03
81,51
59 205 757,20 270 335 564,60
17,44
79,65
127 501 770,40 575 024 826,60
17,62
79,47

graf 7

podnikateľ
podnikateľ
FO –
FO – zapísaný
nezapísaný v
v OR
OR
14
2
4,24
0,60
8 649 887,40
564 105,00
2,55
0,19
18 858 862,25
1 128 210,00
2,61
0,16

tab. 3
Družstvo
2
0,60
549 223,60
0,16
1 098 447,25
0,15

Spolu
330
100,00
339 304 537,80

100,00
723 612 116,50

100,00

graf 8
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graf 9
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2. Sumárne informácie o počte schválených a neschválených ŽoNFP vrátane vyjadrenia
podielu identifikovaných dôvodov neschválenia podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho
procesu
2.1 Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP
Kontrola formálnej správnosti pre výzvu s kódom KaHR–111SP-1201 Opatrenie 1.1 –
Inovácie a technologické transfery prebiehala v časovom horizonte od 2. mája 2013
do 14. júna 2013. Proces kontroly formálnej správnosti bol ukončený vypracovaním správy
z formálnej kontroly dňa 22. júla 2013. Z celkového počtu 330 prijatých ŽoNFP splnilo
podmienky kontroly formálnej správnosti 291 ŽoNFP.
V procese kontroly formálnej správnosti bolo zamietnutých 39 ŽoNFP, z toho 35 ŽoNFP
z dôvodu nesplnenia kritérií úplnosti a 4 ŽoNFP z dôvodu nesplnenia kritérií oprávnenosti.
Sumárny prehľad o výsledkoch kontroly formálnej správnosti, v členení podľa splnenia
resp. nesplnenia podmienok kontroly formálnej správnosti dokumentuje nasledujúca tabuľka č. 4.
Tabuľka 4a dokumentuje pomer projektov, ktoré nesplnili podmienky kontroly formálnej
správnosti podľa nesplnenia kritérií oprávnenosti a kritérií úplnosti.
Prehľad ŽoNFP, ktoré splnili a nesplnili podmienky kontroly formálnej správnosti
(oprávnenosti/úplnosti)
tab. 4
tab. 4a)
Počet ŽoNFP, ktoré
splnili podmienky
kontroly formálnej
správnosti a ktoré sú
postúpené do fázy
odborného hodnotenia
*291
88,18%

Počet ŽoNFP, ktoré
nesplnili podmienky
kontroly formálnej
správnosti
39
11,82%

Spolu
330
100%

Počet ŽoNFP,
ktoré nesplnili
kritériá
oprávnenosti
4
10,26%

Počet ŽoNFP, ktoré
nesplnili kritériá
úplnosti
35
89,74%

Spolu
39
100%

*Zahŕňa aj ŽoNFP, ktorá bola stiahnutá zo strany žiadateľa počas
hodnotiaceho procesu, keďže predmetný projekt splnil podmienky
kontroly formálnej správnosti a postúpil do fázy odborného
hodnotenia.
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graf 10

2.2 Odborné hodnotenie ŽoNFP
Odborné hodnotenie prebiehalo v dňoch 23. júla 2013 - 15. novembra 2013. Do procesu
odborného hodnotenia postúpilo 291 ŽoNFP, ktoré vyhoveli kritériám kontroly formálnej
správnosti. Počas hodnotiaceho procesu žiadateľ, kód žiadosti NFP25110122068, stiahol svoju
ŽoNFP. Z uvedeného dôvodu bolo v rámci odborného hodnotenia posúdených 290 ŽoNFP
v celkovej výške žiadaného NFP 304 455 892,60 EUR a v celkovej výške oprávnených
výdavkov NFP 652 081 782,10 EUR.
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Z celkového počtu 290 posudzovaných ŽoNFP splnilo podmienku dosiahnutia
minimálneho počtu bodov 235 ŽoNFP. 55 ŽoNFP nesplnilo podmienku dosiahnutia
minimálneho počtu bodov. Výška odporučeného NFP ŽoNFP, ktoré splnili podmienky
odborného hodnotenia je 231 321 724,30 EUR.
Sumárny prehľad o hodnotených ŽoNFP, v členení podľa dosiahnutia alebo nedosiahnutia
stanoveného počtu bodov v odbornom hodnotení dokumentuje nasledujúca tabuľka (tab. 5).
Prehľad ŽoNFP, ktoré dosiahli alebo nedosiahli stanovený počet bodov v odbornom hodnotení tab. 5

Počet ŽoNFP, ktoré boli
predmetom odborného
hodnotenia

Počet ŽoNFP, ktoré dosiahli
aspoň minimálny stanovený
počet bodov

Počet ŽoNFP, ktoré nedosiahli
minimálny stanovený počet
bodov

*290

235

55

100%

81,03%

18,97%

*nezahŕňa ŽoNFP – kód NFP25110122068, ktorú žiadateľ stiahol v procese odborného hodnotenia

graf 11

2.3 Overenie splnenia podmienok poskytnutia pomoci
Overovanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci sa začalo dňa 7. augusta 2013 a bolo
ukončené 18. novembra 2013. Dňa 7. augusta 2013 boli 291 žiadateľom zaslané výzvy
na predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci. Žiadatelia
boli vyzvaní na predloženie dokladov preukazujúcich:
 zabezpečenie finančných zdrojov na spolufinancovanie,
 splnenie povinností týkajúcich sa úhrady poistného na zdravotné poistenie.
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Súčasne boli žiadatelia v prípade, ak v rámci predloženia ŽoNFP predložili iba účtovnú
závierku potvrdenú príslušným daňovým úradom a ku dňu predloženia dokumentov na overenie
splnenia podmienok poskytnutia pomoci majú ukončený audit, vyzvaní na predloženie Správy
o výsledku auditu vrátane príslušnej účtovnej závierky (vrátane poznámok) za posledné ukončené
účtovné obdobie a predloženie Modelového vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP
za posledné ukončené účtovné obdobie.
Všetky vyššie uvedené podklady sú súčasťou projektovej zložky každej ŽoNFP, ktorá bola
predmetom overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci.
Zároveň bolo u všetkých žiadateľov preverené, či
a. nejde o podnik v ťažkostiach (Príloha č. 3),
b. sa voči žiadateľovi nevedie správne konanie príslušnou Správou finančnej kontroly
(Príloha č. 4),
c. žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania (Príloha č. 5),
d. žiadateľ uhrádza dane spravované daňovým úradom (Príloha č. 6),
e. žiadateľ plní povinnosti týkajúcich sa úhrady poistného na nemocenské poistenie,
dôchodkové poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie a na poistenie
v nezamestnanosti,
f. na majetok žiadateľa nie je začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, nebolo
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, nebol vyhlásený konkurz,
nebola povolená reštrukturalizácia a nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
g. nedošlo ku kumulácii štátnej pomoci poskytovanej OP KaHR a investičných stimulov
poskytovaných MH SR (Príloha č. 7).
Vzhľadom na skutočnosť, že proces overovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci
prebiehal súbežne s procesom odborného hodnotenia, predmetom overovania splnenia
podmienok poskytnutia pomoci bolo 291 žiadostí o NFP, ktoré boli úspešné v procese kontroly
formálnej správnosti (41 ŽoNFP nesplnilo podmienky poskytnutia pomoci. Z toho v prípade 8
žiadostí o NFP žiadateľ nemal k 31. augustu 2013 uhradené svoje záväzky voči Sociálnej
poisťovni, zdravotným poisťovniam, resp. daňovému úradu, 14 žiadateľov nepredložilo doklad
o zabezpečení spolufinancovania projektu, 13 žiadateľov nepredložilo dokumenty k overovaniu
splnenia podmienok poskytnutia pomoci, pri 5 žiadateľoch bolo identifikované, že ide o podniky
v ťažkostiach a 1 podnik nesplnil kritériá MSP).
Počas hodnotiaceho procesu žiadateľ, kód žiadosti NFP25110122068 stiahol svoju ŽoNFP
z hodnotiaceho procesu. Z uvedeného dôvodu je výstupom z odborného hodnotenia posúdenie
290 ŽoNFP.
Podmienky poskytnutia pomoci splnilo 194 ŽoNFP s celkovou požadovanou výškou NFP
upravenou na základe výsledkov odborného hodnotenia 191 061 070,90 EUR.
2.4 Zasadnutie Výberovej komisie
Zasadnutie Výberovej komisie prebehlo dňa 19. novembra 2013. Členovia pracovnej
skupiny pristúpili k finálnemu výberu ŽoNFP prijatím stanoviska prostredníctvom aplikácie
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výberových kritérií k jednotlivým ŽoNFP, ktoré splnili podmienky pre aplikáciu výberových
kritérií.
Predseda pracovnej skupiny oboznámil prítomných, že na predmetnú výzvu bolo v zmysle
listu MH SR č. 4428/2013-4100 zo dňa 18. novembra 2013 alokovaných 150 000 000 EUR.
Predseda pracovnej skupiny následne informoval, že celková výška odporučeného NFP v rámci
194 ŽoNFP, ktoré sú predmetom výberu, predstavuje 191 061 070,90 EUR. Suma NFP, ktorá je
ŽoNFP odporučená na schválenie v zmysle výsledkov odborného hodnotenia, je maximálna
a nesmie byť navýšená v priebehu realizácie projektu.
Na záver zasadnutia predseda pracovnej skupiny skonštatoval, že zo 194 ŽoNFP, ktoré boli
predložené na rokovanie pracovnej skupiny, na základe výsledkov predchádzajúcich procesov
konania o ŽoNFP, pracovná skupina odporučila na schválenie 163 ŽoNFP s celkovou sumou
149 700 596,79 EUR schváleného NFP. Zároveň informoval, že z dôvodu vyčerpania stanovenej
alokácie na výzvu KaHR-111SP-1201 výberová komisia neodporučila na schválenie 31 ŽoNFP
vo výške odporučeného NFP 41 360 474,20 EUR z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
alokovaných na výzvu. Tieto žiadosti boli zaradené do tzv. zásobníka projektov.
Sumárny prehľad schválených ŽoNFP, v regionálnom členení podľa miesta realizácie
a výšky NFP, dokumentuje nasledujúca tabuľka (tab.6).
Prehľad schválených ŽoNFP v regionálnom členení podľa miesta realizácie a výšky NFP
TT
Počet schválených
žiadostí
Počet schválených
žiadostí (%)
Výška schváleného
NFP (€)
Výška schváleného
NFP (%)

graf 12

NR

TN

ZA

BB

KE

tab. 6

PO

Spolu

19

13

18

37

19

21

36

163

11,66

7,98

11,04

22,70

11,66

12,88

22,08

100%

17 228 873,48

13 263 239,60

32 399 959,85 15 618 955,46 22 905 981,29 27 411 790,91

149 700 596,79

11,51

8,86

20 871 796,20

13,94

21,64

10,43

15,30

18,31

100%

graf 13
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3. Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov podľa jednotlivých fáz
schvaľovacieho procesu, vrátane analýzy sťažností žiadateľov, týkajúcich sa poskytovania
informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a schvaľovania
ŽoNFP
3.1 Problémy pri registrácii ŽoNFP a po uzatvorení výzvy
Po uzatvorení výzvy na predkladanie ŽoNFP bola zahájená kontrola formálnej správnosti
prijatých ŽoNFP pozostávajúca z kontroly oprávnenosti a kontroly úplnosti prijatých ŽoNFP.
Kontrola bola spojená s procesom registrácie projektov do ITMS.
Proces registrácie ŽoNFP do ITMS prebehol bez zjavných väčších problémov.
Identifikovaným problémom bol výpočet percentuálnej výšky žiadaného NFP v ITMS, ktorý
nebol nastavený v súlade s tlačenou verziou formulára ŽoNFP.
Najväčšie problémy mali žiadatelia s vyplnením formuláru ŽoNFP, kde sa často opakovali
nasledovné nedostatky:
- nevyplnené, resp. zle vyplnené polia týkajúce sa identifikačného čísla dane z pridanej
hodnoty, vedenia účtovníctva a dátumu vzniku žiadateľa, ktorý bol uvádzaný v rozpore
s výpisom z Obchodného registra SR;
- nesprávne vyplnené pole týkajúce sa umiestnenia pomoci resp. miesta realizácie projektu;
- nesprávne vyplnené roky pri východiskových a plánovaných hodnotách ukazovateľov
výsledku a dopadu a zároveň ukazovatele horizontálnych priorít žiadatelia nepreklopili z tab.
č. 15 do tabuľky č. 12 ŽoNFP;
- dátumy realizácie aktivít resp. trvania projektu nie sú v súlade. Rozpor medzi údajmi
uvádzanými v ŽoNFP (tab. 11), Opise projektu (bod 4.3) a Rozpočtom (príloha č. 4 ŽoNFP);
- podporné aktivity nie sú ohraničené začiatkom realizácie prvej aktivity projektu a ukončením
realizácie poslednej aktivity projektu;
- nesúlad skupín výdavkov uvedenými v tab. č. 13 ŽoNFP a rozpočtom (príloha č. 4 ŽoNFP);
- nepresne spracované rozpočty v rozpore s podmienkami definovanými v Príručke pre
žiadateľa;
- účtovná závierka (vrátane poznámok) nie je overená príslušným daňovým úradom, resp.
audítorom;
- predkladanie dokumentácie resp. čestných vyhlásení podpísaných v rozpore s výpisom
z Obchodného registra SR (napr. vyhlásenia nepodpísali všetci štatutárni zástupcovia).
3.2 Informácia o nedostatkoch v schvaľovacom procese
Proces kontroly formálnej správnosti prijatých ŽoNFP, proces odborného hodnotenia
a výber projektov výzvy s kódom KaHR-111SP-1201 Opatrenia 1.1 – Inovácie a technologické
transfery, prebehli bez zjavných problémov a v stanovenom časovom limite (po schválenom
predĺžení lehôt zo strany MH SR).
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V odbornom hodnotení väčšina posudzovaných projektov splnila podmienku dosiahnutia
minimálneho počtu bodov. Pri projektoch, ktoré nedosiahli minimálny požadovaný počet bodov
boli identifikované nasledujúce hlavné nedostatky:
- nedostatočné zabezpečenie trvalej udržateľnosti projektu;
- slabé zdokumentovanie administratívnej, odbornej a technickej kapacity žiadateľa;
- nepresne spracované rozpočty.
4. Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných nedostatkov
V rámci vyhodnocovanej výzvy predložené ŽoNFP svojím obsahom rešpektovali zámer
opatrenia a schémy štátnej pomoci. Cieľom pomoci je zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu
a služieb prostredníctvom podpory inovačných aktivít a súvisiaceho aplikovaného výskumu
a experimentálneho vývoja u podnikateľov, t.j. podporou zavádzania inovácií pre technológie
(nie ich nákupy), postupy, alebo výrobky.
V rámci predkladania ŽoNFP v budúcnosti pri výzvach SIEA zabezpečí:
- užšiu spoluprácu medzi žiadateľom a SIEA, najmä prostredníctvom telefonických,
emailových či osobných konzultácií;
- zvýšenie informovanie verejnosti o možnosti čerpania finančných prostriedkov.
5. Zabezpečenie publicity
V čase trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP SIEA zorganizovala pre potenciálnych
žiadateľov 4 informačné semináre, ktoré sa konali dňa 28. januára 2013 v Košiciach, ktorého sa
zúčastnilo 56 účastníkov, dňa 29. januára 2013 v Banskej Bystrici, ktorého sa zúčastnilo 44
účastníkov, dňa 31. januára 2013 v Trenčíne, ktorého sa zúčastnilo 47 účastníkov a dňa
4. februára 2013 v Bratislave, ktorého sa zúčastnilo 87 účastníkov. Celkovo sa seminárov
zúčastnilo 234 účastníkov.
Informačné semináre k výzve KaHR – 111SP – 1201 v roku 2012

tab. 7

Výzva

Termín a miesto

Počet
Počet
účastníkov celkom

KaHR-111SP-1201

28.1.2013 Košice
29.1.2013 Banská Bystrica
31.1.2013 Trenčín
4.2.2013 Bratislava

56
44
47
87

234

V rámci výzvy KaHR-111SP-1201 bolo zodpovedaných 207 telefonických dotazov, emailom bolo zodpovedaných 282 otázok prípadných žiadateľov, osobných konzultácií bolo 35
a zverejnených FAQ bolo 23.
14

Správa o vyhodnotení výzvy kód KaHR–111SP–1201
Opatrenia 1.1 – Inovácie a technologické transfery

Prehľad komunikácie so žiadateľmi o NFP
Zodpovedané
otázky
telefonicky
e-mailom
KaHR-111SP-1201
207
282

tab. 8
osobné
konzultácie
35

FAQ
23

Veľmi aktívna bola spolupráca s príslušnými samosprávnymi krajmi, pričom semináre boli
uskutočnené v ich priestoroch, zabezpečenie pozvánok na semináre k výzve bolo zverejnené
na ich internetovej stránke.
SIEA mala v čase trvania výzvy umiestnené na stránke www.siea.sk počítadlo prístupov.
Počas trvania výzvy KaHR-111SP-1201 od 21. decembra 2012 do 26. apríla 2013 navštívilo
webové sidlo www.siea.sk 48 0496 unikátnych návštevníkov, celková návštevnosť stránky
v tomto období bola 106 223.
Správa o vyhodnotení výzvy bude po prerokovaní na zasadnutí Monitorovacieho výboru
pre Vedomostnú ekonomiku zverejnená na webovom sídle RO pre OP KaHR (www.mhsr.sk)
a SIEA (www.siea.sk).
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