INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE IMPLEMENTÁCIE
OPERAČNÉHO PROGRAMU INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA
V GESCII MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU
A ŠPORTU SR S VÝHĽADOM DO KONCA ROKU 2023
Stav implementácie k 31.12.2020
V programovom období 2014 – 2020 je výška alokácie pre operačný program Integrovaná
infraštruktúra (ďalej len „OPII“), časť Výskum a inovácie v gescii Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) 686 874 051 EUR z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“ alebo „zdroj EÚ“) (k 1.1.2020 bola alokácia
887 617 173 EUR).
Vyhlásené výzvy/vyzvania
K 31.12.2020 boli v rámci OPII v gescii MŠVVaŠ SR vyhlásené výzvy a vyzvania v celkovej
sume 774 874 296,27 EUR zo zdrojov EÚ, čo predstavuje približne 112,81 % z prislúchajúcej
alokácie operačného programu v gescii MŠVVaŠ SR.
Tabuľka č.1 Vyhlásené výzvy/vyzvania v rámci OPII v gescii MŠVVaŠ SR k 31.12.2020
Prioritná os

Alokácia
EUR

Vyhlásené výzvy/vyzvania
EUR

% z alokácie

PO 9 (MŠVVaŠ SR, VA)

567 169 204

630 052 162,31

111,09%

PO 10 (MŠVVaŠ SR, VA)

84 704 847

98 050 000,00

115,75%

PO 13 (MŠVVaŠ SR, VA)

35 000 000

46 772 133,96

133,63%

SPOLU

686 874 051

774 874 296,27

112,81%

Kontrahovanie
Suma kontrahovaných prostriedkov za zdroj EÚ k 31.12.2020 dosiahla úroveň
481 440 086,61 EUR, čo vo vzťahu k prislúchajúcej alokácii operačného programu v gescii
MŠVVaŠ SR predstavuje 70,76 % (k 1.1.2020 bola úroveň kontrahovania
329 549 327,99 EUR, t.j. 37,13%).
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Graf č. 1: Prehľad alokovaných a voľných prostriedkov OPII v gescii MŠVVaŠ SR (v %)
k 31.12.2020

Čerpanie
Čerpanie finančných prostriedkov schválené Certifikačným orgánom pre štrukturálne fondy
Európskej únie a Kohézny fond (Ministerstvo financií SR) po zohľadnení nezrovnalostí
a vrátených finančných prostriedkov predstavovalo k 31.12.2020 sumu 132 164 325,30 EUR
zo zdrojov EÚ, čo vo vzťahu k prislúchajúcej alokácii operačného programu v gescii
MŠVVaŠ SR predstavuje približne 19,24 % (k 1.1.2020 bola úroveň čerpania
64 029 134,95 EUR, t.j. 7,21%).
Tabuľka č. 2 Kontrahovanie a čerpanie OPII v gescii MŠVVaŠ SR k 31.12.2020
Prioritná os

Alokácia
EUR

Kontrahovanie (Zmluvy o NFP)
EUR

% z alokácie

Čerpanie na úrovni CO
EUR

% z alokácie

PO 9 (MŠVVaŠ SR, VA)

567 169 204

364 246 089,87

64,22%

99 356 237,14

17,52%

PO 10 (MŠVVaŠ SR, VA)

84 704 847

80 722 559,33

95,30%

6 703 929,25

7,91%

PO 13 (MŠVVaŠ SR, VA)

35 000 000

36 471 437,41

104,20%

26 104 158,91

74,58%

SPOLU

686 874 051

481 440 086,61

70,09%

132 164 325,30

19,24%

Aktivity realizované v 2020
V roku 2020 MŠVVaŠ SR a Výskumná agentúra ukončili vyhodnotenie a kontrahovanie
nasledujúcich výziev:
 Dlhodobý strategický výskum – Dopravné prostriedky pre 21. storočie
Počet predložených ŽoNFP:
7
Žiadaná suma:
73 989 913,22 EUR (zdroj EÚ)
Počet zazmluvnených projektov:
2
Kontrahovaná suma:
19 580 586,88 EUR (zdroj EÚ)
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 Dlhodobý strategický výskum – Zdravé potraviny a životné prostredie
Počet predložených ŽoNFP:
11
Žiadaná suma:
81 581 752,03 EUR (zdroj EÚ)
Počet zazmluvnených projektov:
4
Kontrahovaná suma:
33 931 630,13 EUR (zdroj EÚ)
 Dlhodobý strategický výskum – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
Počet predložených ŽoNFP:
10
Žiadaná suma:
68 539 561,31 EUR (zdroj EÚ)
Počet zazmluvnených projektov:
5
Kontrahovaná suma:
40 534 047,73 EUR (zdroj EÚ)
 Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo BA
Počet predložených ŽoNFP:
7
Žiadaná suma:
36 361 342,08 EUR (zdroj EÚ)
Počet zazmluvnených projektov:
5
Kontrahovaná suma:
26 029 117,49 EUR (zdroj EÚ)
 Systémová verejná výskumná infraštruktúra v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke
technológie
Počet predložených ŽoNFP:
2
Žiadaná suma:
30 643 593,12 EUR (zdroj EÚ)
Počet zazmluvnených projektov:
2
Kontrahovaná suma:
26 294 411,41 EUR (zdroj EÚ)
 Centrá excelentnosti nadnárodného významu – II. Etapa
Počet predložených ŽoNFP:
4
Žiadaná suma:
15 469 165,96 EUR (zdroj EÚ)
Počet zazmluvnených projektov:
2
Kontrahovaná suma:
7 871 438,57 EUR (zdroj EÚ)
Opatrenia realizované na podporu boja s dopadmi pandémie spôsobenej vírusom
COVID-19
Uznesením vlády SR č. 257/2020 zo dňa 28.04.2020 bol schválený materiál “Návrh opatrení
financovaných z operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov
na boj s pandémiou COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov“, ktorý mal
vo významnej miere prispieť k eliminovaniu dopadov pandémie na ekonomiku SR a opätovne
ju naštartovať. Súčasťou tohto dokumentu boli viaceré opatrenia, ktoré realizovalo aj MŠVVaŠ
SR:
 Realokácia v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra na podporu pre mikro,
malé a stredné podniky (50 mil. EUR za zdroj EÚ);
 Realokácia do Operačného programu Ľudské zdroje na podporu udržania zamestnanosti
(70 mil. EUR za zdroj EÚ);
 Vyhlásenie 2 výziev v oblasti výskumu a inovácií zameraných na podporu boja s pandémiou
spôsobenou vírusom COVID-19 (termín vyhlásenia 5.8.2020, uzávierka 1. kola 31.8.2020,
uzávierka 2. kola 30.9.2020):
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o Účasť slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch
zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 (alokácia 20 mil.
EUR)
o Mobilizácia a využitie potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej
ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie (alokácia 60 mil.
EUR, s následným zvýšením alokácie o 20 mil. EUR)
Aktuálna situácia COVID výziev:
o Účasť slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch
zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 (alokácia 20 mil.
EUR)
Počet predložených ŽoNFP:
11
Žiadaná suma:
19,2 mil. EUR (zdroj EÚ)
Počet zazmluvnených projektov: 3
Kontrahovaná suma:
5,2 mil. EUR (zdroj EÚ)
Vydané rozhodnutia o schválení: 6 (zmluva o NFP v príprave)
Alokácia rozhodnutí o schválení: 10,4 mil. EUR (zdroj EÚ)
Celková predpokladaná suma kontrahovania do konca marca: 15,6 mil. EUR (zdroj EÚ).
o Mobilizácia a využitie potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej
ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie (alokácia 60 mil.
EUR, s následným zvýšením alokácie o 20 mil. EUR)
Počet predložených ŽoNFP:
46
Žiadaná suma:
138,8 mil. EUR (zdroj EÚ)
Počet zazmluvnených projektov: 1. kolo: 2
Kontrahovaná suma:
1. kolo: 8,1 mil. EUR (zdroj EÚ)
Vydané rozhodnutia o schválení: 1. kolo: 14 (zmluva o NFP v príprave)
Alokácia rozhodnutí o schválení: 1. kolo: 50,6 mil. EUR (zdroj EÚ)
ŽoNFP predložené v 2. kole tejto výzvy sú aktuálne v priebehu hodnotenia a ich
zazmluvnenie musí byť ukončené do 30.6.2021, kedy končí platnosť Dočasnej schémy
štátnej pomoci.
Analýza výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu v doménach Priemysel
pre 21. storočie a Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel - Závery
Predmetom analýzy sú dve DSV výzvy :
 OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-07 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Digitálne Slovensko
a kreatívny priemysel
 OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Priemysel
pre 21. storočie
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Okrem uvedených dvoch DSV výziev boli vyhlásené ďalšie 3 DSV výzvy :
 OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie
obyvateľstva a zdravotnícke technológie
 OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravé potraviny
a životné prostredie
 OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Dopravné
prostriedky pre 21. storočie
Všetky výzvy DSV boli vyhlásené súčasne dňa 14.08.2018 a zároveň uzatvorené 29.03.2019.
Riziko takto nastaveného termínu vyhlásenia a uzatvorenia výziev sa okamžite prejavilo
v zahltení administratívnych kapacít Výskumnej agentúry. Celkovo prišlo 63 ŽoNFP
v požadovanej výške NFP na úrovni 645,5 mil. EUR, pričom každá žiadosť mala minimálne
jedného partnera. Počet partnerov v žiadostiach nebol limitovaný. Predložené žiadosti o NFP
mali v priemere 6 – 7 partnerov (niektoré mali viac ako 10 partnerov). Keďže každý partner v
rámci predložených ŽoNFP musí prejsť počas administratívneho overovania kontrolou splnenia
všetkých podmienok poskytnutia príspevku rovnako ako žiadateľ, jedná sa o značne časovo
náročný proces.
V druhom štvrťroku 2020 sa proces konania o žiadostiach dostal do časového sklzu z dôvodu
prvej vlny pandémie COVID-19 a následného „lockdownu“ a komunikácia
so žiadateľmi / prijímateľmi sa zásadne skomplikovala a spomalila.
V danom období sa pristúpilo k procesu realokácie zdrojov z menej výkonných operačných
programov do oblastí, kde Slovenská republika potrebuje zabezpečiť minimalizáciu
negatívnych dopadov pandémie spôsobenej vírusom COVID-19 na sociálnu a ekonomickú
oblasť.
Oblasť Výskumu a inovácií v gescii MŠVVaŠ SR po problémoch z minulosti vykazovala nízku
mieru čerpania a kontrahovania a z dôvodu prevencie možného nevyčerpania finančných
prostriedkov do konca roku 2023 sa preto rozhodnutím vlády SR UV č. 257/2020 schválil
presun časti finančných prostriedkov mimo OPII do Operačného programu Ľudské zdroje
a zároveň presun časti finančných prostriedkov pod gesciu MH SR na podporu krízou
zasiahnutého súkromného sektoru. MŠVVaŠ SR presúvalo finančné prostriedky, ktoré reálne
nevykazovalo ako disponibilné zdroje, ale malo ich viazané v neukončených výzvach.
Neukončené výzvy sa z tohto dôvodu stali nekryté zdrojmi EÚ.
Súbežne v tom čase Európska komisia (ďalej aj „EK“) umožnila vytvorenie špecifických schém
štátnej pomoci, na základe ktorých boli dňa 5.8.2020 vyhlásené dve „COVID-19“ výzvy
v zmysle predmetného Uznesenia vlády SR č. 257/2020, pričom v tom čase mohli mať schémy
obmedzenú platnosť do 31.12.2020. To znamená, že tento dátum bol aj posledným možným
termínom na uzatvorenie zmluvy o NFP so žiadateľmi podliehajúcimi tejto schéme. Aby bolo
možné zvládnuť nápor predložených ŽoNFP na podporu boja s pandémiou COVID-19 a jej
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následkami včas, administratívny proces konania o žiadostiach bol prioritne zameraný len na
ŽoNFP v rámci COVID-19 výziev.
V rámci zrušených výziev DSV boli z celkového počtu 35 ŽoNFP zamietnuté na začiatku
procesu 3 ŽoNFP v procese administratívneho overovania. Celková alokácia predložených
žiadostí za EÚ zdroj predstavuje 270,7 mil. EUR, pričom alokácia výziev predstavovala úroveň
155 mil. EUR (zdroj EÚ), čo znamená, že by neboli uspokojené všetky predložené žiadosti.
V čase podania ŽoNFP v termíne od 29.3.2019 bolo plánovaných 753 verejných obstarávaní
(ďalej len „VO“), pričom k 31.12.2020 evidujeme 15 zrealizovaných (1,99% z celkového
počtu). Zostávajúce VO sú v rámci ITMS2014+ evidované ako nezačaté (viď príloha č. 1).
Tabuľka č. 5 Stav VO v predložených ŽoNFP v rámci dvoch zrušených výziev DSV
Objem VO*

Celková
alokácia ŽoNFP

EUR

% z celkovej
alokácie

346 328 701

105 968 255

30,60

Celkový
počet VO
753

Počet VO - zrealizovaných**
Počet

% z celkového
počtu

15

1,99

* 3 z 32 ŽoNFP neuvádzajú údaje o VO, ale z opisu je zrejmé, že sa bude obstarávať výskumná infraštruktúra
** Ukončené Verejné obstarávanie po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom

Z dôvodu celonárodnej dôležitosti/potreby riešiť urgentne situáciu v súvislosti s podporou
riešenia pandémie COVID-19 sa museli sústrediť dostupné ľudské zdroje na administrovanie
ŽoNFP ako aj faktu, že dočasná schéma štátnej pomoci pre výzvy zamerané na problematiku
COVID-19 je platná len do 30.06.2021. V procese administratívneho overovania ŽoNFP
v rámci 2 nevyhodnotených DSV výziev by bolo možné pokračovať až po ukončení konaní
o žiadostiach „COVID-19“ výziev, kde sa predpokladá, že k zazmluvneniu bude dochádzať
v priebehu mesiacov jún-júl 2021. Vzhľadom na náročnosť konania o žiadostiach vo výzvach
DSV je možné predpokladať, že k vyhodnoteniu žiadostí a následnému zazmluvňovaniu by
došlo najskôr koncom roka 2021. Následne je nevyhnutné zohľadniť čas potrebný na úspešnú
realizáciu procesu VO (za ideálnych podmienok minimálne 6 mesiacov), o ktorý sa skráti
disponibilný čas na reálnu realizáciu projektu. Za takýchto podmienok je možné predpokladať
skutočný začiatok projektov najskôr začiatkom roku 2022.
Na základe uvedených údajov muselo MŠVVaŠ SR zodpovedať nasledujúce otázky:
1. Je možné zrealizovať projekt zameraný na „dlhodobý strategický výskum“ pôvodne
plánovaný na obdobie 4-5 rokov za obdobie 1,5 roka?
2. Ako bude prebiehať proces výskumu, ak bude pandémia COVID-19 naďalej pretrvávať
aj v nasledujúcich rokoch?
3. Ak projekty nenaplnia stanovené ciele a ukazovatele, budú prijímatelia (v prípade
univerzít, Slovenskej akadémie vied a jej ústavov je to štát) ochotní znášať korekcie?
4. Ak v roku 2023 nebudú vyčerpané finančné prostriedky z týchto projektov a zároveň bude
udelená korekcia na vyčerpanú časť z dôvodu nenaplnenia cieľov a ukazovateľov, bude
verejnosť, odborná aj laická, ochotná akceptovať takto nevyužité a prepadnuté zdroje?
Po posúdení takto položených otázok a na základe vyššie uvedených údajov MŠVVaŠ SR
dospelo k záveru, že v prípade oboch DSV výziev ide o výzvy s vysokým rizikom
nenaplnenia cieľov a ukazovateľov predmetných projektov a nevyčerpania finančných
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prostriedkov určených na predmetné výzvy a projekty a tým aj trvalej straty finančných
prostriedkov pre oblasť výskumu a inovácií v Slovenskej republike.
Na základe vyššie uvedeného MŠVVaŠ SR pristúpilo k rozhodnutiu zrušiť tieto vysoko
rizikové výzvy a uvoľniť takto finančné prostriedky pre efektívnejší a hlavne bezpečnejší
spôsob ich využitia a pristúpilo k zrušeniu výziev.
Výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu v doménach Priemysel pre 21. storočie
(OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05) a Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel (OPVaIVA/DP/2018/1.2.1-07) boli zrušené 14.01.2021.

Využitie uvoľnených prostriedkov
S cieľom zabezpečiť efektívne využitie uvoľnených prostriedkov OP II v gescii MŠVVaŠ SR
a minimalizovať riziko ich straty, boli analyzované možnosti realokácie v rámci OP II.
MH SR ako spolugestor prioritných osí 9 a 10, zameraných na oblasť výskumu a vývoja, už
v predchádzajúcom období identifikovalo dodatočnú absorpčnú kapacitu a potenciál pre
realizáciu ďalšej podpory v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.
Aj v nadväznosti na odporúčanie vyplývajúce z Uznesenia RV VTI z 12. decembra 2019
k návrhu na aktivizáciu kľúčových opatrení na podporu konkurencieschopnosti SR v rámci
podpory výskumu a inovácií, MH SR navrhovalo financovanie projektov, ktoré sú súčasťou
tzv. EuBatIn IPCEI (European Battery Innovation - Important Project of Common European
Interest).
IPCEI projekty umožňujú spájať vedomosti, odborné znalosti, finančné zdroje a hospodárske
subjekty v celej EÚ s cieľom prekonať významné zlyhania trhu alebo systémové zlyhania
a spoločenské výzvy, ktoré by nebolo možné riešiť inak. Ich úlohou je spojiť verejný a
súkromný sektor s cieľom uskutočniť rozsiahle projekty, ktoré poskytujú významné prínosy pre
EÚ. Projekty majú zásadný inovačný charakter alebo významnú pridanú hodnotu v príslušnom
sektore a sú schvaľované zo strany EK.
Za SR sa v roku 2019 zapojilo päť spoločností. Všetky predložené projekty boli predmetom
posudzovania EK v rámci niekoľkých kôl prednotifikačného procesu. Počas tohto procesu boli
projekty dôkladne zhodnotené a zanalyzované po ekonomickej, technickej a finančnej stránke.
Súčasťou bola notifikácia štátnej pomoci, ktorá, vzhľadom na strategicky významné projekty s
dosahom na celú EÚ, výrazným spôsobom prekračuje bežné limity štátnej pomoci. Do procesu
notifikácie sa dostali štyri projekty, ktoré boli schválené vydaním rozhodnutia o notifikácii zo
strany EK v januári 2021. Všetky projekty zahŕňajú spoluprácu s významnými slovenskými
univerzitami.
V rámci OP II bude financovaná prvá časť IPCEI projektov, zahŕňajúca podstatnú časť
výskumno – vývojovo – inovačnej fázy. Realizácia projektu, t.j. vynakladanie oprávnených
výdavkov môže z hľadiska časovej oprávnenosti prebiehať v termíne od 14. decembra 2020
(dátum notifikácie poskytnutia štátnej pomoci Slovenskou republikou) do 31. decembra 2023.
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MH SR zároveň prijalo opatrenia pre výrazné skrátenie konania o žiadosti, čím bude
zabezpečená skoršia implementácia projektov. CKO v tejto súvislosti schválil výnimku zo
Systému riadenia EŠIF. Monitorovací výbor pre OP II dňa 18.3.2021 schválil upravené Kritériá
na výber dopytovo-orientovaných projektov OP II pre vybrané oblasti podpory v gescii MH SR,
verzia 6.0. Na výzvu, ktorá bude vyhlásená v rámci PO9, bola indikatívne alokovaná suma 50
mil. EUR zo zdroja EÚ.
Zvyšnú časť uvoľnených zdrojov využije MH SR na synergickú podporu investícií
prostredníctvom doplnkového grantového financovania projektov, ktorým bola poskytnutá
regionálna investičná pomoc v zmysle zákona 57/2018 Z.z. o regionálnej investičnej pomoci.
Podporené budú najmä investície do technologických inovácií s dôrazom na vysokú pridanú
hodnotu z pohľadu inteligentných riešení, ako aj výskumno-vývojových činností v podnikoch.
Aktivita reaguje, okrem iného, na aktuálny vývoj na trhu investícií, kde sa v dôsledku snáh
o zásadnú konsolidáciu z dôvodu pandémie COVID-19 otvárajú významné príležitosti pre
získanie nových rozvojových a greenfieldových investícií. Zámer výzvy bol schválený radou
Technologickej agentúry a Stálou komisiou Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre
implementáciu RIS3 bez výhrad a výzva s kompletnou dokumentáciou bola predložená na
chválenie MIRRI SR dňa 29.3.2021.
Využitie uvoľnených zdrojov na podporu projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií
považujeme za optimálne riešenie pre efektívne využitie zdrojov spoločného operačného
programu, ktoré minimalizuje riziko nedočerpania a straty časti alokácie. Týmto spôsobom
nedochádza k zmene využitia na tematicky inú oblasť podpory a zdroje zostávajú v prioritnej
osi zameranej na podporu výskumu, vývoja a inovácií. Predmetné vnútorné presuny nemajú
vplyv na celkový finančný plán operačného programu a nepodliehajú schvaľovaniu na úrovni
EK.
Zástupcovia EK boli o presunoch a ich dôvodoch informovaní na spoločnom rokovaní dňa
17.3.2021 (Close Monitoring Meeting), pričom EK vyjadrila tomuto riešeniu podporu, ocenila
zodpovedný prístup MŠVVŠ SR a MH SR a potvrdila jeho optimálnosť vzhľadom na
vzniknutú situáciu a riziko dekomitmentu na konci programového obdobia pri zdrojoch
vyčlenených na podporu výskumu, vývoja a inovácií v rámci OP II.
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Stav implementácie k 15.02.2021Vyhlásené výzvy/vyzvania
K 15.02.2021 boli v rámci OPII v gescii MŠVVaŠ SR vyhlásené výzvy a vyzvania v celkovej
sume 639 850 296,27 EUR zo zdrojov EÚ, čo predstavuje približne 93,15 % z prislúchajúcej
alokácie operačného programu v gescii MŠVVaŠ SR.
Tabuľka č.1 Vyhlásené výzvy/vyzvania v rámci OPII v gescii MŠVVaŠ SR k 15.02.2021
Prioritná os

Alokácia
EUR

Vyhlásené výzvy/vyzvania
EUR

% z alokácie

PO 9 (MŠVVaŠ SR, VA)

567 169 204

494 820 162,31

87,24%

PO 10 (MŠVVaŠ SR, VA)

84 704 847

98 050 000,00

115,75%

PO 13 (MŠVVaŠ SR, VA)

35 000 000

46 980 133,96

134,23%

SPOLU

686 874 051

639 850 296,27

93,15%

Kontrahovanie
Suma kontrahovaných prostriedkov za zdroj EÚ k 15.02.2021 dosiahla úroveň
486 065 681,5 EUR, čo vo vzťahu k prislúchajúcej alokácii operačného programu v gescii
MŠVVaŠ SR predstavuje 70,76 %.
Graf č. 1: Prehľad alokovaných a voľných prostriedkov OPII v gescii MŠVVaŠ SR (v %)
k 15.02.2021

Čerpanie
Čerpanie finančných prostriedkov schválené Certifikačným orgánom pre štrukturálne fondy
Európskej únie a Kohézny fond (Ministerstvo financií SR) po zohľadnení nezrovnalostí
a vrátených finančných prostriedkov predstavovalo k 15.02.2021 sumu 132 933 138,21 EUR
zo zdrojov EÚ, čo vo vzťahu k prislúchajúcej alokácii operačného programu v gescii
MŠVVaŠ SR predstavuje približne 19,35 %.
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Tabuľka č. 2 Kontrahovanie a čerpanie OPII v gescii MŠVVaŠ SR k 15.02.2021
Prioritná os

Alokácia
EUR

Kontrahovanie (Zmluvy o NFP)
EUR

% z alokácie

Čerpanie na úrovni CO
EUR

% z alokácie

PO 9 (MŠVVaŠ SR, VA)

567 169 204

368 871 684,76

65,04%

100 024 391,19

17,64%

PO 10 (MŠVVaŠ SR, VA)

84 704 847

80 722 559,33

95,30%

6 709 645,78

7,92%

PO 13 (MŠVVaŠ SR, VA)

35 000 000

36 471 437,41

104,20%

26 199 101,24

74,85%

SPOLU

686 874 051

486 065 681,50

70,76%

132 933 138,21

19,35%

Plán vývoja implementácie do konca roku 2023
V rámci revízie OPII, verzie 10.0, je plánovaná vnútorná realokácia finančných prostriedkov
v prioritných osiach 9 a 10 medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom hospodárstva SR (ďalej
len „MH SR“) za účelom maximálneho využitia finančných prostriedkov na podporu riešenia
aktuálne situácie spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 a minimalizácie rizika
nedočerpania disponibilnej alokácie operačného programu v časti Výskum a inovácie.
V prioritnej osi 9 je plánovaná realokácia 100 mil. EUR zo zdrojov EÚ z časti v gescii
MŠVVaŠ SR do časti v gescii MH SR a v prioritnej osi 10 realokácia 2,73 mil. EUR
zo zdrojov EÚ z časti v gescii MH SR do časti v gescii MŠVVaŠ SR.
Tabuľka č. 3 Stav alokácie OPII v gescii MŠVVaŠ SR po revízii (verzia 10.0) k 15.02.2021

Prioritná os

Alokácia po
revízii OPII v10.0

Kontrahovanie
(Zmluvy o NFP)

Vinkulovaná
alokácia v
neukončených
výzvach

Vinkulovaná
alokácia spolu

Disponibilná
alokácia

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PO 9 (MŠVVaŠ SR, VA)

467 169 204

368 871 684,76

88 006 560,94

456 878 245,70

10 290 958,30

PO 10 (MŠVVaŠ SR, VA)

87 434 847

80 722 559,33

4 562 317,85

85 284 877,18

2 149 969,82

PO 13 (MŠVVaŠ SR, VA)

35 000 000

36 471 437,41

0,00

36 471 437,41

-1 471 437,41

SPOLU

589 604 051

486 065 681,50

92 568 878,79

578 634 560,29

10 969 490,71

Plánované výzvy
MŠVVaŠ SR plánuje v tomto roku vyhlásiť 2 dopytovo-orientované výzvy na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančných príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) zamerané na podporu:
 výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji mimo Bratislavského kraja
(prioritná os 9),
 výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých
parkov a Výskumných centier v Bratislavskom kraji (prioritná os 10).
Indikatívne alokácie pre jednotlivé výzvy budú stanovené v závislosti od aktuálnej
disponibilnej alokácie a plánovaných úspor v rámci realizovaných projektov.
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Plán kontrahovania
MŠVVaŠ SR plánuje zakontrahovať do konca roku 2021 viac ako 95 % z celkovej alokácie
OPII vo svojej gescii, pričom podstatná väčšina prostriedkov bude zazmluvnená do 30.6.2021
v rámci Covid výziev. Zvyšná disponibilná alokácia bude zazmluvnená v prvej polovici roku
2022, pričom sa bude jednať o projekty z vyššie uvedených plánovaných výziev.
Plán čerpania
Plán čerpania zohľadňuje charakter aktivít, alokáciu a predpokladanú dĺžku realizácie
projektov. Vzhľadom na naviazanosť výraznej časti alokácie projektov na verejné obstarávania
a koniec ich realizácie až v roku 2023 nebude možné zabrániť najvýraznejšiemu čerpaniu až
v poslednom roku realizácie operačného programu.
Tabuľka č. 4 Plán čerpania OPII v gescii MŠVVaŠ SR
Prioritná
os
(MŠVVaŠ
SR, VA)

PO 9

Zameranie
projektov

EUR

v roku 2022

v roku 2023

EUR

EUR

EUR

Spolu
EUR

67 973 738

98 445 297

72 057 446

100 516 616

338 993 097

Národné projety

31 382 499

11 961 108

22 437 519

24 677 441

90 458 567

Nová/é výzva/y*

0

0

8 000 000

22 000 000

30 000 000

99 356 237

110 406 405

102 494 965

147 194 057

459 451 664

DOP výzvy

3 695 680

5 095 000

7 391 389

11 214 654

27 396 723

Veľký projekt

3 008 249

22 908 875

13 024 317

16 291 437

55 232 878

0

0

1 000 000

3 500 000

4 500 000

6 703 929

28 003 875

21 415 706

31 006 091

87 129 601

26 104 159

660 919

2 495 000

5 582 000

34 842 078

132 164 325

139 071 198

126 405 671

183 782 148

581 423 343

Nová/é výzva/y*
SPOLU

PO 13

v roku 2021

DOP výzvy

SPOLU

PO 10

Plán čerpania

Čerpanie k
31.12.2020

Technická pomoc
SPOLU

* plán čerpania na nové výzvy je len indikatívny a je závislý od disponibilnej alokácie.

Riziká a opatrenia implementácie operačného programu
Riziko: Nedočerpanie finančných prostriedkov na konci programového obdobia
Možné príčiny: nevyčerpanie celkovej zazmluvnenej alokácie na projekty; mimoriadne
ukončenie projektov (vrátenie celej alokácie); nezrovnalosti.
Opatrenia: komunikácia s prijímateľmi a včasná identifikácia rizík implementácie projektov;
vyhlásenie zásobníkovej výzvy na krátkodobé projekty s možnosťou spätnej refundácie už
uhradených výdavkov na prebiehajúce aktivity, ktoré by po uvoľnení alokácie mohli ihneď
vstúpiť do implementácie.
Riziko: Nenaplnenie záväzku N+3
Možné príčiny: problémy s kľúčovými verejnými obstarávaniami; mimoriadne ukončenie
projektov; nezrovnalosti; nedostatočné administratívne kapacity.
Opatrenia: komunikácia s prijímateľmi a včasná identifikácia rizík implementácie projektov;
posilnenie administratívnych kapacít na spracovanie predložených žiadostí o platbu.

11/12

Riziko: Predĺžený čas konania o žiadostiach
Možné príčiny: nedostatok (nezáujem, konflikt záujmov a pod.) odborných hodnotiteľov;
nedostatočné administratívne kapacity.
Opatrenia: finančná/nefinančná motivácia odborných hodnotiteľov; dištančné hodnotenie bez
nutnosti osobného kontaktu; posilnenie administratívnych kapacít na posudzovanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok; optimalizácia a zjednodušenie interných procesov.
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