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Podmienky pre udelenie finančného príspevku pre program 04/2011 

Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií  
na báze zemného plynu 

 
  

1. Charakteristika programu 
 
1.1 Popis programu a jeho ciele 
 
Základným cieľom programu je podporiť projekty v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja progresívnych 
technológií na báze zemného plynu; inovatívne metódy a procesy súvisiace s využívaním zemného plynu 
a projekty v oblasti zvyšovania bezpečnosti prepravy a distribúcie zemného plynu, ktoré konkrétne 
pomôžu zlepšiť enviromentálne a bezpečné prostredie okolo nás. Výstupy projektov musia byť využiteľné 
v pedagogickom procese a musia mať reálny potenciál byť využiteľné v praxi v podmienkach 
Slovenskej republiky.  
 
Základnými cieľmi poskytnutia podpory sú:  

• rozvoj aplikovaného výskumu a vývoja inovatívnych technológií na báze zemného plynu na 
Slovensku; 

• rozvoj metód a procesov súvisiacich s efektívnym využívaním zemného plynu a s možnosťou ich 
využitia v praxi v podmienkach Slovenskej republiky; 

• vytvorenie priestoru pre implementáciu inovatívnych projektov mladých vedeckých pracovníkov 
na Slovensku; 

• zvýšenie bezpečnosti prepravy a distribúcie zemného plynu na území Slovenskej republiky; 
• zvýšenie informovanosti verejnosti o efektívnom zaobchádzaní s energiou; 
• prezentovanie výhod energetických opatrení a ich priameho ekonomického a ekologického 

dopadu. 
 

Program je určený na podporu: 
• aplikovaného výskumu a vývoja progresívnych technológií na báze zemného plynu;  
• inovatívnych metód a procesov súvisiacich s využívaním zemného plynu; 
• projektov  v oblasti zvyšovania bezpečnosti prepravy zemného plynu.   
 

V programe chceme podporiť tie projekty, ktoré sa ešte len budú realizovať a nie tie, ktoré sa práve 
realizujú alebo boli zrealizované v minulosti. Výhodou pri predkladaní projektov bude partnerská 
spolupráca viacerých vedeckých inštitúcií nielen zo Slovenskej republiky, partnerstvo s firmami alebo 
s obcou resp. mestom.  
 
1.2 Oprávnení žiadatelia 
 
Program je určený právnickým osobám na Slovensku, ktoré nevykonávajú podnikanie v zmysle § 2 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení1. Finančné prostriedky poskytnuté 
EkoFondom môžu použiť len na účel určený EkoFondom a nesmú byť použité na podnikanie 
v súlade § 23 ods. 1 zákona č. 147/1997 Zb. o neinvestičných fondoch v platnom znení v zmysle § 2 

                                                 
1
 V programe môžu žiadať tí, ktorí nevykonávajú podnikateľskú činnosť (t.j. právnické osoby, ktoré nie sú zapísané v 

obchodnom registri) a tí, ktorí nevykonávajú samostatnú, sústavnú podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene, na vlastnú 
zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku. 
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zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, ani na financovanie činnosti politických 
strán a hnutí. 
 
Právnická osoba, ktorá nevykonáva podnikateľskú činnosť a nepoužije finančné prostriedky EkoFondu na 
podnikanie a na financovanie činnosti politických strán a hnutí alebo právnická osoba so 100% 
majetkovou účasťou štátu, ktorá vykonáva výhradne verejnoprospešnú činnosť, najmä: 

i. verejná vysoká škola zriadená na území Slovenskej republiky - verejnoprávna a samosprávna 
inštitúcia, ktorá sa zriaďuje a zrušuje zákonom; 

ii. Slovenská akadémia vied - samosprávna vedecká inštitúcia SR, ktorej činnosť je zameraná na 
rozvoj vedy , vzdelanosti, kultúry a ekonomiky;  

iii. príspevková a rozpočtová organizácia vrátane vedecko - výskumných organizácií financovaných 
z verejných zdrojov, záujmové združenie právnických osôb, 

 
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku predkladá oprávnený žiadateľ – verejná inštitúcia – v rámci 
ktorej pôsobia aspoň dve tretiny riešiteľského tímu. O podporu v programe sa môžu uchádzať riešiteľské 
tímy zložené z pedagógov, vedeckých pracovníkov školy alebo externých spolupracovníkov a študentov. 
Riešiteľský tím musí pozostávať z minimálne troch osôb, pričom minimálne jeden z nich musí byť mladý 
vedecký pracovník - postdoktorand. Návrh vedeckého projektu musí predložiť mladý vedecký pracovník – 
postdoktorand. Členovia riešiteľského tímu sú zároveň aj realizátormi projektu.  
 

1.2 Schéma poskytnutia finančného príspevku 
 
1. Vyhlásenie/zverejnenie programu podľa komunikačného plánu 

Z: EkoFond, n.f. 
2. Predkladanie a konzultácie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku2 v termínoch 

zverejnených výhradne na www.ekofond.sk a určených v podmienkach programu 
            Z: žiadatelia 

3. Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku po stránke splnenia formálnych 
podmienok žiadosti ako aj splnenia schválených kritérií pre poskytnutie finančného príspevku 
(Osobná prezentácia projektu pred Poradným výborom EkoFondu). 
Z: EkoFond n.f., Poradný výbor 

4. Konečné rozhodnutie o podpore žiadostí o poskytnutie finančného príspevku 
Z: Správna rada EkoFond, n.f. 

5. Oznámenie výsledku schvaľovacieho procesu všetkým žiadateľom 
Z: EkoFond n.f. 

6. Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku s tými žiadateľmi, ktorých žiadosti boli 
schválené 
Z: EkoFond n.f., žiadatelia 

7. Po podpise zmluvy a preukázaní zabezpečenia komplexného financovania projektu, resp. 
výskumnej úlohy poskytnutie 1. splátky vo výške 30% z finančného príspevku.  
Z: EkoFond, n.f. 

8. Realizácia podporeného projektu 
Z: žiadatelia 

9. Priebežné sledovanie plnenia podmienok schválenej žiadosti – v prípade dlhodobých projektov 
zasielanie priebežných správ, na ktoré sú naviazané jednotlivé splátky.  
Z: EkoFond n.f., žiadatelia  

10. Poskytnutie druhej splátky vo výške 50% schváleného príspevku po preukázaní plnenia 
podmienok schváleného projektu. 
Z: EkoFond n.f.  

11. Predloženie záverečnej správy o realizácii projektu resp. výskumnej úlohy a záverečné 
vyhodnotenie schváleného finančného príspevku  
Z: žiadatelia 

12. Posúdenie kompletnosti predloženej dokumentácie a naplnenia cieľov projektu. Po schválení 
Záverečnej správy poskytnutie poslednej splátky vo výške 20% schváleného finančného 
príspevku – ukončenie projektu.  
Z: EkoFond n.f. 
 

                                                 
2
 Žiadosť o finančný príspevok pozostáva z informácií o predkladanom projekte t.j. žiadosť= projekt + povinné prílohy .  
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1.4 Finančné ustanovenia 
 
Výška finančných prostriedkov určená na podporu tohto programu je  300 000 €. Maximálna výška 
podpory na jeden projekt je   100 000 €. Povinnou prílohou je položkový rozpočet, v ktorom sú osobitne 
uvedené položky, na ktoré je požadovaný príspevok od EkoFondu. V projekte je povinná finančná 
spoluúčasť žiadateľa vo výške minimálne 10 % na priamych projektových nákladoch. Do spoluúčasti 
je možné zahrnúť len náklady priamo súvisiace s projektom, odsúhlasené v rámci schvaľovania 
projektu. Náklady na spoluúčasť musia byť pri záverečnom vyhodnotení projektu zdokladované rovnako 
ako samotné projektové náklady.  

Oprávnenými nákladmi, ktoré je možné zahrnúť do projektu, sú náklady uvedené v realizačnej 
projektovej dokumentácii, vrátane nákladov na projektovú dokumentáciu. Oprávnené náklady sú zároveň 
len tie náklady, ktoré boli žiadateľovi schválené a ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou projektu po 
podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami. Oprávnenými nákladmi sú najmä náklady na zakúpenie 
prístrojovej techniky, technológií, zrealizovanie stavebných úprav. Príspevok na mzdové náklady 
súvisiace s projektom môže tvoriť maximálne 20% zo sumy poskytnutej EkoFondom.  
 
Poradný výbor má právo individuálne posúdiť výšku oprávnených nákladov projektu a v prípade, že sú 
tieto na neštandardnej úrovni, resp. sú určené neštandardným spôsobom, má Poradný výbor právo ich 
upraviť na štandardnú úroveň. Tento krok môže realizovať  výhradne pre potreby určenia a schválenia 
podpory jednotlivého projektu. O tomto kroku bude EkoFond informovať žiadateľa súčasne s oznámením 
výsledku schvaľovacieho procesu. 
 
Finančné prostriedky určené na aplikovaný výskum a vývoj budú žiadateľovi vyplatené  
v minimálne troch splátkach.  Finančné prostriedky vo výške 30% schváleného príspevku budú 
vyplatené žiadateľovi po schválení projektu, podpise zmluvy a preukázaní zabezpečenia 
spolufinancovania projektu, resp. výskumnej úlohy. Druhá splátka vo výške 50% bude naviazaná na 
priebežné plnenie obsahu projektu a bude podliehať schvaľovaniu zo strany EkoFondu.  Zvyšných 20% 
bude žiadateľovi vyplatených  po ukončení projektu, resp. výskumnej úlohy a predložení a schválení 
záverečnej správy projektu. V prípade dlhodobých projektov má EkoFond právo rozdeliť na základe 
dohody s podporenou organizáciou splátky aj na viac častí.  
 
Predložená Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku sa stane v prípade schválenia projektu 
Prílohou č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku (ďalej len „Zmluva“). Realizácia projektu 
a dosiahnutie pomenovaných ukazovateľov bude podmienkou k vyplateniu finančných prostriedkov 
v zmysle splátkového kalendára.  
 
Keďže cieľom tohto programu je aj zvýšenie informovanosti verejnosti o prínose progresívnych 
technológií, Zmluva k schválenému projektu bude obsahovať aj ustanovenie, že EkoFond má právo 
prezentovať informácie o projekte, vrátane informácií o inovatívnych technických riešeniach, počas 
realizácie projektu a aj po jeho skončení. 
 
Časový harmonogram pomenovaný v projekte je pre žiadateľov záväzný. V Zmluve bude stanovený aj 
konečný termín, do ktorého je nevyhnutné začať realizovať projekt po jeho schválení Správnou radou 
fondu. Projekty podporené v tomto programe by mali byť zrealizované do dvoch rokov od podpisu zmluvy 
obomi zmluvnými stranami. 
 
Príjem z využitia výsledkov projektu môže byť použitý podporenou organizáciou len na verejnoprospešné 
účely.   
 
1.5 Hodnotiaci proces a kritériá hodnotenia  
 
Samotný rozhodovací proces je trojstupňový. Prvotné hodnotenie kompletnosti a oprávnenosti 
predložených žiadostí realizuje EkoFond. Žiadosti s chýbajúcimi alebo neúplnými povinnými prílohami 
budú z hodnotiaceho procesu pre dané kolo vyradené. V prípade, že žiadosť bude doručená do 
EkoFondu najneskôr 10 pracovných dní pred najbližšou uzávierkou v programe, budú žiadatelia vyzvaní 
na doplnenie chýbajúcich dokumentov a údajov.   
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A. Pri posudzovaní kompletnosti a oprávnenosti žiadosti sú hodnotené: 
 

 Základné formálne podmienky Doklad 
Spôsob 

hodnotenia 

1 
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku spĺňa 
obsahový zámer programu. 
 

Žiadosť o poskytnutie 
finančného príspevku 

Spĺňa/nespĺňa 

2 
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku vrátane 
predloženého projektu je v súlade s predpísanou 
štruktúrou, vrátane všetkých povinných príloh.  

Žiadosť o poskytnutie 
finančného príspevku 
a prílohy  

Spĺňa/nespĺňa 

3 
Uchádzač spĺňa definované kritériá pre určenie 
oprávnených žiadateľov programu. 

Výpis z registra, Čestné 
prehlásenie o nepodnikaní, 
Obchodný register, 
Živnostenský register 

Spĺňa/nespĺňa 
  

4 
Osobou zodpovednou za projekt je mladý vedecký 
pracovník – postdoktorand. 

Profesné životopisy členov 
riešiteľského tímu 

Spĺňa/nespĺňa 

5 

V prípade, že je predmetom výskumu technické 
riešenie, je potrebné predložiť projektovú 
dokumentáciu nie staršiu ako dva roky 
s navrhovaným riešením. 

Projektová dokumentácia  Spĺňa/nespĺňa 

6 
Žiadateľ zabezpečí minimálne 10 % finančnú 
spoluúčasť na priamych projektových nákladoch. 

Čestné prehlásenie.  Spĺňa/nespĺňa 

7 Žiadateľ je majiteľom bankového účtu Potvrdenie o bankovom 
účte 

Spĺňa/nespĺňa 

Pozn. k bodu 5: technické a ekonomické údaje musia byť spracované oprávnenou osobou – 
projektantom. 
 
B. V ďalšej fáze hodnotí projekt Poradný výbor. Podľa informácií uvedených v žiadosti a v priloženom 
projekte jednotliví členovia Poradného výboru priraďujú body jednotlivým hodnotiacim kritériám. Poradný 
výbor odporúča Správnej rade na podporu projekty, ktoré získajú viac ako dve tretiny bodov od všetkých 
členov Poradného výboru a zároveň od žiadneho z členov Poradného výboru nedostane menej ako 
polovicu všetkých bodov. 
 
Hodnotiace kritériá, na základe ktorých budú hodnotené žiadosti: 

1. Inovatívnosť výskumu a vývoja v kontexte Slovenskej republiky, súlad s cieľmi programu 
2. Finančné a nefinančné prínosy projektu 
3. Reálnosť dosiahnutia stanovených cieľov v projekte 
4. Aplikovateľnosť výsledkov výskumu a vývoja v praxi, v podmienkach Slovenskej republiky. 
5. Spolupráca s inými vedeckými pracoviskami na Slovensku alebo v zahraničí, partnermi z praxe  
6. Zloženie riešiteľského tímu 
7. Cieľová skupina výsledkov výskumu a vývoja a prínos pre cieľovú skupinu  
8. Udržateľnosť výsledkov výskumu a vývoju 
9. Potenciál využitia výsledkov výskumu a vývoju v pedagogickom procese 
10. Publikačný plán - využitie výsledkov výskumu a vývoja na propagáciu u odbornej a laickej 

verejnosti    
11. Reálnosť a adekvátnosť  rozpočtu  
12. Zabezpečenie komplexného financovania projektu resp. výskumnej úlohy (iné zdroje 

financovania) 
 
Poradný výbor vyzve žiadateľa projektu počas doby hodnotenia vopred na osobnú prezentáciu 
predloženého projektu, ktorá sa uskutoční v priestoroch EkoFondu v Bratislave.  

 
C. Výsledkom zasadnutia Poradného výboru je zoznam žiadostí usporiadaný podľa súčtu bodového 
ohodnotenia vopred určených kritérií jednotlivými členmi Poradného výboru, spolu s vyjadrením 
odporučenia/neodporučenia schválenia žiadosti. Definitívne rozhodnutie o podpore, resp. zamietnutí 
žiadosti  vykoná Správna rada EkoFondu. Správna rada berie pri konečnom rozhodnutí do úvahy aj 
spoločenský prospech projektu a prínos pre cieľovú skupinu a regionálne hľadisko.  
Proces je zadefinovaný tak, aby sa predišlo subjektívnemu posudzovaniu žiadostí. 
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2.  Postup pri predkladaní žiadosti o finančný príspevok 
 
Žiadateľ je povinný vyplniť a poslať žiadosť o poskytnutie finančného príspevku, s položkovým 
rozpočtom a povinnými prílohami. Žiadosť obsahuje čestné prehlásenia, ktoré je žiadateľ povinný 
podpísať. 
 
Uzávierky v programe budú raz ročne – ich dátumy budú zverejnené výhradne na stránke 
www.ekofond.sk . Do dátumu uzávierky je potrebné dodať kompletnú žiadosť spolu s prílohami. Pri 
posielaní žiadosti nestačí dátum poštovej pečiatky zo dňa uzávierky, žiadosť musí byť v ten deň 
fyzicky doručená do EkoFondu. 
 
Žiadosť, rozpočet a povinné prílohy zašlite: 
o v tlačenej forme v celkovom počte kópií podľa nižšie uvedeného zoznamu na nasledovnú adresu: 

EkoFond, n.f. 
P.O. Box. 12 
810 00 Bratislava 
 

Obálku je potrebné označiť číslom programu GP 04/2011. 
 
o v elektronickej podobe vyplnený formulár žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, rozpočet 

a príp. fotodokumentáciu na adresu: projekty@ekofond.sk.   
 
 
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku predložená do programu 04/2011 Výskum, vývoj a 
zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu musí obsahovať 
nasledujúce dokumenty: 
 

• 6x Vyplnená Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku. Žiadosť musí byť podpísaná a 
potvrdená pečiatkou žiadateľa. 

• 6x Projektová dokumentácia nie staršia ako 2 roky spracovaná oprávnenou osobou – 
projektantom - v úrovni realizačného projektu  (v prípade, že je predmetom výskumu technické 
riešenie). 

• 6x Položkový rozpočet projektu s jasne oddelenými položkami, na ktoré je požadovaný 
finančný príspevok od EkoFondu.  

• 6x Odporúčanie (minimálne jedno) od partnerskej vedeckej inštitúcie k realizácii daného 
projektu. 

• 1x Profesné životopisy členov riešiteľského tímu. 
• 1x Aktuálny výpis z registra, v ktorom je žiadateľ zapísaný. 
• 1x Doklad o pridelení IČO. 
• 1x Informácie o žiadateľovi (stručný popis činnosti a aktivít žiadateľa, výročná správa). 
• 1x Účtovná závierka za predchádzajúci rok. (Pri jednoduchom účtovníctve výkaz o príjmoch 

a výdavkoch a výkaz o majetku, pri podvojnom účtovníctve súvaha a výkaz ziskov a strát.) 
• Čestné prehlásenia žiadateľa (súčasť formuláru): 

o čestné prehlásenie, že žiadateľ je nepodnikateľ; 
o čestné prehlásenie, že žiadateľ zabezpečí minimálne 10 % finančnú spoluúčasť 

na priamych projektových nákladoch 
• 1x Potvrdenie o vedení bankového účtu. 

 
Všetci žiadatelia majú možnosť využiť telefonickú, mailovú alebo osobnú konzultáciu. Akékoľvek otázky 
vám radi zodpovieme na adrese projekty@ekofond.sk alebo tel. č. 0917 286 792. Aktuálne informácie 
o programe, dôležitých termínoch a schválených žiadostiach nájdete na www.ekofond.sk.  
 


