
 

1 
 

 

Často kladené otázky v rámci zverejneného zámeru výzvy na Transformačné 
a inovačné konzorciá*  

 

Aký je minimálny počet členov konzorcia? 

Na vytvorenie konzorcia sú potrební minimálne traja členovia. 

 

Môže jeden z členov existujúceho konzorcia vystupovať zároveň aj v pozícii partnera? 

Konzorcium (TIK) sa bude skladať zo žiadateľa (koordinátora projektu) a partnerov. Vzťahy a 
kompetencie medzi koordinátorom a partnermi budú vymedzené v konzorciálnej zmluve, ktorá bude 
podmienkou podpísania zmluvy medzi prijímateľom a vykonávateľom. 

 

Pre ktoré tematické oblasti výskumu je výzva otvorená a na základe čoho sa bude posudzovať? 

Výzva, tak ako je momentálne nastavená, nie je limitovaná na tematické oblasti. Žiadateľ bude musieť 
v žiadosti jasne popísať a odôvodniť na aké spoločenské a ekonomické výzvy reaguje.    

  

Bude zverejnený zoznam daných zahraničných inštitúcií, s ktorými je povinnosť spolupracovať? Ako 
sa bude posudzovať excelentnosť zahraničných partnerov? Bude konkrétna sada kritérií pre 
akademické inštitúcie a iná sada kritérií pre zahraničné firmy? Bude stanovený konkrétny minimálny 
limit napr. v rokoch, alebo v počte riadených projektov? 

Nie, výzva nebude určovať povinnosť spolupracovať s konkrétnymi partnermi, nebude stanovený ani 
minimálny limit v rokoch alebo v počte riadených projektov. Excelentnosť sa bude preukazovať na 
základe predošlých skúseností žiadateľa a partnerov.  Je na konkrétnom konzorciu, akých zahraničných 
partnerov si vyberú, aby uspeli v hodnotení. Samotné hodnotenie kvality celého konzorcia (a 
zahraničných partnerov)  bude na zahraničných hodnotiteľoch. Zároveň by mal mať zahraničný 
partner/partneri skúsenosti s realizáciou podobných projektov a ich riadením. V žiadosti bude musieť 
konzorcium popísať jeho/ich úlohu v projekte, ako aj pridanú hodnotu, ktorá vyplýva z jeho expertízy.  

 

Akým spôsobom bude musieť zahraničný partner preukázať svoje skúsenosti s  realizáciou výskumu 
a inovácií? 

V rámci žiadosti bude potrebné popísať excelentnosť konzorcia a jeho jednotlivých členov vrátane 
zahraničného partnera, pričom excelentnosť bude hodnotená panelom zahraničných expertov na 
základe predošlých projektov a výstupov žiadateľa a partnerov popísaných v žiadosti.    

 

Bude hodnotovo zadefinovaná účasť zahraničného partnera na projekte? Bude nejaké takéto 
obmedzenie platiť na zloženie rozpočtu členov konzorcia?  

Vo výzve nebude zadefinované percentuálne rozdelenie rozpočtu medzi jednotlivých partnerov. Toto je 
na rozhodnutí žiadateľa tak, aby bolo konzorcium schopné napĺňať ciele výzvy a projektu.  
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Môže byť súčasťou konzorcia aj podnikateľsky subjekt z USA? 

Výzva neobmedzuje participáciu subjektov (partnerov) podieľajúcich sa na projekte na základe ich sídla. 
Základnou podmienkou je,  aby sa aktivity realizovali na území SR, resp. z realizácie aktivít benefitovali 
slovenské inštitúcie, výskumníci a inovátori.  

 

Môže byt súčasťou konzorcia aj viacero subjektov zo zahraničia, nie len jediná excelentná inštitúcia? 

Áno, ale všetky musia byť excelentné a musia mať reálny prínos pre fungovanie TIK.   

 

 Budú zverejnené konkrétne kritériá a ich váha pri hodnotení projektu? 

Áno, jednotlivé kritériá ako aj spôsob hodnotenia budú zverejnené v rámci výzvy. 

  

Vo zverejnenom zámere výzvy je pri pravidlách štátnej pomoci uvedené „GBER“. Bude v rámci výzvy 
poskytovaná regionálna investičná pomoc podľa článku 13 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014? 

Účelom TIK je spolupráca subjektov pôsobiacich v oblasti výskumu a vývoja (vysokých škôl 
a výskumných inštitúcií, medzi ktorými musí byť aspoň jeden „excelentný“ subjekt zo zahraničia) 
s podnikateľským sektorom z rôznych sektorov. Podpora nebude poskytovaná formou regionálnej 
investičnej pomoci, keďže cieľom výzvy nie sú investície do podnikov (v podporovaných regiónoch) vo 
forme nákupov „inovatívnych“ technológií, ktoré tieto podniky využívajú vo svojom výrobnom procese, 
a teda štátna pomoc nebude poskytovaná podľa článku 13 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014. Výzva 
predpokladá, že konzorciá, ktoré v dôsledku poskytnutej podpory vzniknú, budú (pri riešení problémov 
v oblastiach, na ktoré sú zamerané) využívať primárne už existujúcu výskumnú infraštruktúru, ktorú 
však bude možné v odôvodnených prípadoch v rámci projektu rozšíriť, resp. modernizovať. Štátna 
pomoc bude poskytovaná primárne podľa článkov spadajúcich pod oddiel 4 nariadenia Komisie (EÚ) č. 
651/2014, t.j. pomoc na výskum, vývoj a inovácie.  

 

Bude musieť mať partner z podnikateľského sektora nejaké oprávnenie?  

Momentálne nepredpokladáme, že partner z podnikateľského sektora bude musieť mať oprávnenie na 
vykonávanie výskumu a vývoja. Dôležité bude, aby v žiadosti jasne preukazoval svoje skúsenosti s 
realizáciou výskumu a inovácií v oblastiach, v ktorých podáva projekt. 

 

Bude musieť byť projekt alebo nejaká jeho časť napísaná respektíve preložená do anglického jazyka? 
Musí to byť kvalifikovaný preklad?  

Žiadosti budú posudzované panelom zahraničných expertov. Z tohto dôvodu odporúčame žiadateľom 
podať opis projektu v anglickom jazyku (kvalifikovaný preklad nebude podmienkou stanovenou vo 
výzve). Toto odporúčanie nelimituje žiadateľa podať opis projektu aj v slovenskom jazyku. V takomto 
prípade zabezpečí vykonávateľ preklad do anglického jazyka prostredníctvom niektorého z 
automatických prekladačov (napr. Google Translate).  

  

Sú v rámci výzvy zadefinované nejaké prílohy, ktoré je nutné začať zháňať už teraz kvôli časovému 
sklzu (napr. stavené povolenie, projektová dokumentácia, NATURA 2000...)? 

Stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu ani potvrdenie NATURA nebude potrebné predkladať v 
rámci žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, avšak žiadateľ je povinný dodržať všetky 
zákonné povinnosti, ktoré mu vzniknú. Následne sa relevantná dokumentácia bude predkladať 
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najneskôr ako podklad k žiadosti o platbu, v ktorej sú prvýkrát vykázané výdavky naviazané na aktivity 
súvisiace s danými potvrdeniami.  

 

Bude nutné mať k podaniu projektu ukončené alebo rozbehnuté verejné obstarávanie?  

V zmysle SIPOO  overenie pravidiel a postupov verejného obstarávania vykonáva vykonávateľ na úrovni 
prijímateľa vo fáze, kedy je verejné obstarávanie ukončené a zmluva medzi prijímateľom a víťazným 
uchádzačom je platná a účinná. Prijímateľ predkladá dokumentáciu k zrealizovanému postupu 
verejného obstarávania najneskôr ako podklad k žiadosti o platbu, v ktorej sú prvýkrát vykázané 
výdavky naviazané na toto verejné obstarávanie.  

 

Bude musieť byť konzorcium (prípadne koordinátor alebo partner) úspešne zapojené do 
predchádzajúcich výziev na EŠIF? 

V rámci žiadosti bude potrebné popísať materiálno-technické a personálne kapacity žiadateľa (vrátane 
všetkých partnerov participujúcich na realizácii projektu) súvisiace s realizáciou projektu ako aj 
predošlé skúsenosti s realizáciou relevantných projektov a aktivít súvisiacich s predkladaným 
projektom. Zároveň sa predpokladá, že konzorcium bude využívať už existujúcu infraštruktúru 
vybodovanú z EŠIF. Samotné hodnotenie kvality celého konzorcia bude na zahraničných hodnotiteľoch. 

 

Má byť konzorcium z organizačného hľadiska zostavované ako jedna organizácia s členstvom v 
právnej forme ZZPO podľa Občianskeho zákonníka alebo je akceptovateľná aj zmluvná spolupráca 
bez osobitnej právnej formy pre konzorcium? 

Projektové konzorcium, ktoré môže podať žiadosť  sa musí skladať zo žiadateľa a partnerov. Súčasťou 
žiadosti musia byť minimálne zástupcovia sektora vysokých škôl/a alebo verejných výskumných 
inštitúcií, podnikateľského sektora a minimálne jeden excelentný zahraničný partner. Vzťahy a 
kompetencie medzi koordinátorom a partnermi budú vymedzené v konzorciálnej zmluve, ktorá bude 
podmienkou podpísania zmluvy medzi prijímateľom a vykonávateľom. 

 

Očakáva sa, že zahraničný partner bude súčasťou manažérskeho a odborného riadenia konzorcia. Do 
akej úrovne riadenia a rozhodovania má byť zapojený? Má byť súčasťou len strategických rozhodnutí 
týkajúcich sa zamerania projektov spolupráce alebo má byť zapojený do operatívnej úrovne 
rozhodovacích procesov? 

Zahraničný partner musí byť integrálnou súčasťou TIK, nemôže ísť len o pro forma spoluprácu. Miera 
a úroveň zapojenia je na samotnom žiadateľovi. 

 

Do akej úrovne realizácie projektov spolupráce má byť zapojený vrcholový manažment konzorcia? 
Má byť súčasťou každého navrhnutého projektu spolupráce ako inštitúcia zabezpečujúca kontrolu 
plnenia úloh a finančný partner alebo je možná nižšia miera zapojenia, kde konzorcium alokuje 
zdroje do konkrétneho projektu a vyhodnocuje len dosiahnuté výsledky?  

Prerozdelenie kompetencií a úloh medzi koordinátorom a partnermi je vecou ich vzájomnej dohody 
a bude potrebné ho detailne popísať v žiadosti. Fungovanie a vymedzenie kompetencií a vzťahov 
v žiadosti bude východiskom pri príprave konzorciálnej zmluvy.  

 

Konzorcium by malo z grantových zdrojov realizovať projekty. Podmienkou je nevyužívať „re-
granting“, ale realizovať projekty v rámci konzorcia. Má konzorcium možnosť využívať systém zmlúv, 
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pričom jeden člen konzorcia by bol priamo v zmluve označený za financujúceho partnera s 
kompetenciami kontroly plnenia projektu? 

Žiadosť podáva žiadateľ, ktorý má v projekte partnerov. Jedinými možnými prijímateľmi finančnej 
podpory v rámci tejto výzvy môžu byť len partneri a žiadateľ. Ani partneri, ani žiadateľ nemôžu 
poskytovať finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti iným inštitúciám alebo firmám.  

 

Majú byť súčasťou predloženia návrhu do samotnej výzvy aj spracované projektové zámery, ktoré 
by sa mali v rámci konzorcia realizovať, alebo je možné tieto projektové zámery formovať až neskôr, 
pričom je na rozhodnutí konzorcia, v akej miere bude financovať tieto projekty? 

V rámci žiadosti bude potrebné popísať všetky aktivity, ktoré sa budú v rámci TIK vykonávať a budú 
financované z prostriedkov mechanizmu.  

 

Je možné zo získaných zdrojov financovať 100% projekty navrhnuté konzorciom alebo sa 
predpokladá určitá miera spoluúčasti projektových partnerov (všetkých alebo časti)? 

Predpokladáme spoluúčasť žiadateľa aj všetkých partnerov, a to v súlade s typom aktivít a tiež 
schémami štátnej pomoci. 

 

Musí konzorcium navrhnúť aj mechanizmus rozdeľovania a vlastníctva práv duševného vlastníctva 
všeobecne alebo je možnosť riešiť práva duševného vlastníctva individuálne pri každom projekte 
konzorcia? 

Áno, v žiadosti bude  potrebné popísať ako budú v rámci TIK riešené práva duševného vlastníctva vo 
všetkých aktivitách, ktorých sa to bude týkať.  

 

Očakáva sa počas trvania projektu len R&D prvok alebo aj reálny transfer získaných poznatkov do 
činnosti jednotlivých hospodárskych subjektov? Subjekty získajú týmto typom spolupráce nové 
aktíva – možnosť poskytovať nové služby, nove poznatky, patenty a pod. Bude možné ďalšie využitie 
takýchto aktív pre hospodárske účely?   

Oprávnenou aktivitou TIK je aj transfer technológií. Zameranie jednotlivých aktivít TIK a ich 
opodstatnenosť žiadateľ popíše v žiadosti a bude predmetom hodnotenia zahraničných expertov. 
Cieľom TIK je však vybudovať reálnu dlhodobú obojstrannú spoluprácu medzi partnermi/členmi. Aktíva 
získane v dôsledku realizácie projektu bude možné využiť podnikmi na ich hospodársku činnosť a  
získané poznatky využiť pri zmene výrobného procesu, zavádzaní nových výrobkov alebo služieb na trh 
a pod. Tu však treba upozorniť na skutočnosť, že cieľom výzvy nie je podpora nákupov technológií 
(modernizácie výrobných liniek) pre podniky na účely modernizácie, resp. rozšírenia ich výrobnej 
činnosti, ale vytvorenie platformy (vrátane doplnenia potrebnej infraštruktúry) na spoluprácu medzi 
výskumnými inštitúciami (osobitne zahraničnými excelentnými inštitúciami) pri hľadaní inovatívnych 
riešení na aktuálne problémy v oblastiach, resp. sektoroch, na ktoré budú transformačné a inovačné 
konzorciá zamerané. Zároveň však platí, že TIK má predstavovať dlhodobú spoluprácu, ktorá musí byť 
realizovaná aj po skončení podpory z POO a nie o krátkodobý projekt, ktorý sa po 3 rokoch skončí.  

 

Budú stanovené limity spoluúčasti pre rôzne typy oprávnených partnerov (vysoká škola, 
podnikateľský subjekt, združenie ...) platiť aj pre zahraničných partnerov v  rámci rovnakého typu 
partnera? Napríklad univerzita SR bude mať limity spoluúčasti rovnaké ako univerzita v zahraničí? 
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Podmienky sa budú primárne odvíjať od charakteru podporovaných aktivít (či ide o hospodárske alebo 
nehospodárske činnosti), nie od sídla alebo miesta pôsobenia daného subjektu (partnera). V prípade 
podpory nehospodárskych činností bude financovanie pokrývať plné náklady spojené s realizáciou 
danej aktivity. V prípade podpory hospodárskych činností sa miera spoluúčasti, resp. spolufinancovania 
bude odvíjať od zaradenia príslušnej podporovanej aktivity pod konkrétny článok GBER, resp. od 
možnosti konkrétneho subjektu prijať pomoc de minimis (vzhľadom na kumulačné pravidlá vyplývajúce 
z nariadenia EK č. 1407/2013). 

 

Ako budú financované aktivity rôznym subjektom konzorcia v zmysle schémy štátnej pomoci a na 
základe akých článkov GBER bude poskytovaná štátna pomoc?  

Schéma je určená pre všetkých členov konzorcia (podniky vykonávajúce hospodársku činnosť) a mala 
by pokrývať poskytovanie štátnej pomoci na výskum a vývoj (článok 25 GBER), investičnú a prevádzkovú 
pomoc pre samotné konzorcium (prevádzková pomoc bude časovo obmedzená do polovice roku 2026) 
podľa článku 27 GBER. Výzva zároveň umožní financovanie nehospodárskych aktivít vybraných členov 
konzorcia mimo schémy štátnej pomoci. Okrem toho schéma (v kombinácii so schémou pomoci de 
minimis) vytvorí priestor pre zvýhodnený prístup členov konzorcia k infraštruktúre konzorcia, prípadne 
jej členov konzorcia pri inovatívnych aktivitách členov konzorcia a pre zvýhodnený prístup k aktivitám 
realizovaným samotným konzorciom (správcom, resp. koordinátorom konzorcia). 

 

Môže byť súčasťou aktivít aj projektový manažment? 

Áno, projektový manažment konzorcia je oprávnenou aktivitou.  

 

Je možné zadať projekt “Transformačné a inovačné konzorcia” priamou výzvou?   

Nie, nepôjde o priame vyzvanie. Výzva na vytvorenie transformačných a inovačných konzorcií bude 

výzvou vyhlásenou Úradom vlády SR koncom roka 2022, respektíve začiatkom roka 2023 a prihlásiť sa 

bude môcť každý subjekt, ktorý bude spĺňať podmienky oprávnenosti definované vo výzve.   
  
  
Môže sa záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú aj ústredné orgány štátnej správy 
uchádzať o výzvu v rámci TIK v pozícii žiadateľa, prípadne partnera? 

Cieľom výzvy, tak ako je zadefinovaná v Pláne obnovy a odolnosti, je podporiť spoluprácu medzi 
akademickým a súkromným sektorom. Keďže oprávneným žiadateľom ani partnerom vo výzve nemôže 
byť ústredný orgán štátnej správy, tak by nemal byť žiadateľom/partnerom ani sprostredkovane (napr. 
cez záujmové združenie právnických osôb). Cieľom je tiež predísť akýmkoľvek pochybnostiam o 
transparentnosti celého výberového procesu a konfliktom záujmov, ako aj rovnosti prístupu zo strany 
iných žiadateľov, ktorí nie sú súčasťou záujmového združenia právnických osôb, ktoré je založené 
niektorým iným ústredným orgánom štátnej správy.   

 

Aktualizované dňa 28.11.2022 

*Upozorňujeme, že ide o zámer výzvy, znenie samotnej výzvy sa môže od zverejneného zámeru líšiť. 
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