
 

 

INFORMÁCIA  O POSKYTNUTÍ  NENÁVRATNÉHO  FINANČNÉHO  PRÍSPEVKU   

________________________________________________________________________________ 

Národný energetický klaster NEK si dovoľuje oboznámiť širokú občiansku a odbornú verejnosť 

o získaní nenávratného finančného príspevku z rozpočtu Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom poskytovateľa: 

 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,   kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/10.3-29  

Predmetná zmluva o poskytnutí reg. č. 63/2021-2060-4230-ANX5  je zverejnené na adrese 

Centrálneho registra zmlúv na linku:    https://www.crz.gov.sk/zmluva/5653450/  

Zároveň je obsah zmluvy pripojený aj na tejto oficiálnej webovej stránke našej organizácie v ďalšej 

časti. 

Plánovaný termín plnenia projektu zo zmluvy: 04/2021 až 12/2022,  t. j.   21 mesiacov. 

Hodnota projektu:    156 177,00 EUR 

Poskytnutý NFP:  maximálne do výšky 132 750,45 EUR ( t.j. do 85 % z celkových oprávnených 

výdavkov projektu. 

Názov projektu:  „Koncipovanie a rozvoj integrovanej inovačnej infraštruktúry a vedomostnej 

bázy v európskom priestore klastrovej organizácie NEK“ 

Kód projektu:   NFP313022ANX5 

DM - 3/2020 - Schéma na podporu sieťovania podnikov 

Cieľ a stručný popis projektu: 

Predkladaný projekt s podstatne definovaným názvom" Koncipovanie a rozvoj integrovanej 

inovačnej infraštruktúry a vedomostnej bázy v európskom priestore klastrovej organizácie NEK", 

riešený pre posilnenie pozície klastrovej organizácie - žiadateľa v domácom a európskom prostredí 

je postavený na východiskách zodpovednej analýzy výsledkov doterajšej činnosti, vychádzajúci z 

významnej skúsenostnej bázy a situácie žiadateľa, diagnostiky jeho úrovne inovačnosti na základe 

auditu a na výsledkoch hodnotiacej správy "Benchmarking Report" medzinárodnej organizácie 

ESCA. Snahou žiadateľa je na základoch minulých opakovaných obhájeniach bronzového 

certifikátu EÚ v rámci hodnotení Benchmarking report, postúpiť o úroveň vyššie - na strieborný 

certifikát, čo osvedčí a posilní budúcu pozíciu žiadateľa ako profesionálnu organizáciu a zároveň 

https://www.crz.gov.sk/zmluva/5653450/


posilní samotnú pozíciu Slovenska v medzinárodnom hodnotení úrovne inovačnosti a 

konkurencieschopnosti v rámci klastrovej politiky: Hlavný strategický cieľ žiadateľa je formulovaný 

ako: "Vybudovanie a dosiahnutie finálneho stavu stabilnej, excelentnej inovačnej organizácie na 

národnej úrovni a s medzinárodnou pozíciou, zabezpečujúcou permanentnú starostlivosť pre 

svojich členov v oblasti inovácií, podpory konkurencieschopnosti a aplikovaného výskumu do 

cieľového obdobia roku 2025 a s predispozíciou do roku 2030 v rámci SR". Žiadateľ sa chce stať 

lídrom na Slovensku a významným klastrom v krajinách V4 vo svojom odvetví pre rozvoj, výskum a 

vývoj aplikačných inovačných riešení a vytvárať silnú pozíciu v domácom a európskom meradle 

pre synergiu inovácií v oblasti energetiky, environmentalistiky a spojených priemyselných 

strojárskych a stavebných odborov. V rámci projektu si stanovuje v nadväznosti na jednotlivé 

špecifické ciele tri konkrétne a dlhodobo nastavené činnosti nielen z pohľadu projektu, ale 

samotnej stratégie rozvoja: 

   Činnosť I.:   Výskum inovácií a klastrového prostredia  

   Činnosť II:    Vzdelávanie a inovačná profesionalizácia 

   Činnosť III:   Medzinárodná a domáca spolupráca a networking.  

Žiadateľ je odborne etablovaný a tak projekt zároveň rieši plnenie činností v súlade so Stratégiou 

rozvoja klastrovej organizácie a je kompatibilný v oblasti vybranej domény RIS 3 SK. 

Potreba realizácie projektu je spojená so zabezpečením a dostatočným interným riadením 

kapacitami projektu a súčasne rozsiahle uskutočneným výskumom tém v oblasti stratégie, 

technologických máp odvetvia a klastrovej činnosti, inovačnej diagnostiky a najmä rozsiahleho 

vzdelávacieho procesu, ktorý stabilizuje a následne rozvíja počty, štruktúru, silu a najmä inovačnú 

schopnosť členov a podporuje medzinárodnú prezentáciu prostredníctvom plánovaných 

workshopov a konferencií. To je dôvodom potrebnosti a zároveň významom implementácie 

projektu do života a posilnenia pozície KO. 

Predkladaný projekt striktne svojim obsahom odstraňuje vytýkané nedostatky, z ktorých je 

v závere tejto prílohy uvedených aj 5 podstatných hodnotiacich kritérií pre následné 

certifikovanie, avšak záväzkom a povinnosťou žiadateľa bude v rámci projektu vytvoriť také 

plnenie činností aby všetky kritéria podľa Benchmarking Report, aktuálne v čase budúceho 

 certifikačného procesu dosahovali čo najlepšie výsledky, teda je potrebné nielen dostať kritériá 

z červených, ale i žltých zonácií do zelených zón na strieborný certifikát. 

Z uvedeného vyplýva fakt, že v súvislosti s nastavením projektu zo strany poskytovateľa / 

vyhlasovateľa Výzvy  žiadateľovi veľmi vhodne sa dostáva podpory pre pracovným manažment 

riadenia jednotlivých činností, čo zabezpečí fundované plnenie práve doteraz problémových 

a v analýzach slabo hodnotených zistení, lebo absentovala možnosť implementovať odborníkov na 

jednotlivé činnosti a sústredene ich riadiť.. Zároveň žiadateľ v zmysle dispozícií predmetnej výzvy 

aj tzv. Paušálne náhrady nastavuje súvisiace výdaje v projekte tak, aby bolo maximalizované úsilie 

vo vzdelávacích, výskumných a koordinačných činnostiach projektu a členskej základne klastra 

a zmysluplné obstaranie súvisiacich náležitostí na základe zadania a uskutočnenia 

transparentného procesu verejného obstarávania. Celá štruktúra výdavkov spojených s plnením 

týchto nákladov bude spĺňať podmienky oprávnenosti podľa všeobecne platných právnych 



predpisov, účelovo určené výlučne na projekt a podľa podmienok tohto operačného programu, 

primeranosťou , časovou súslednosťou a následnosťou, efektívnosťou a účelnosťou. 

Projekt je odôvodnený vo svojej podstate aj pre nastavenie a plánované dosiahnutie merateľných 

ukazovateľov ( špecifikovaných v samotnej žiadosti ) a to konkrétne:  Počet podporených klastrov 

a teda zároveň aj počet podnikov dostávajúcich granty – 1;   Počet účastí MSP ( kde klaster je 

kategorizovaný ako mikropodnik ) na propagačných podujatiach – 6;   Počet účastí na vzdelávaní v  

zahraničí a stážach – 6;  Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích 

aktivitách – 3;   Počet hodnotení, analýz a štúdií zrealizovaných v rámci projektu – 5;   Nárast 

zamestnanosti po ukončení projektu – 1;  

Potreba realizácie projektu sa opiera o výsledky a zistenia analýz z dokumentu Stratégia rozvoja 

klastrovej organizácie, ale najmä o potrebu po dlhých rokoch od vzniku klastra uskutočniť jeden 

naozaj synergicky obsahovo a realizačne postavený projekt pre významné posilnenie inovačnej 

schopnosti a pozície klastra ako lídra na relevantnom klastrovom trhu pôsobnosti, ale najmä 

rozvíjať členskú základňu jednotne nastaveným súborom navzájom previazaných činností 

v pomerne reálnom časovom horizonte a s merateľnými ukazovateľmi a plánovanými konkrétnymi 

činnosťami. Z identifikovaných problémov klastrovej organizácie žiadateľa vyplýva potreba 

prostredníctvom tohto projektu dosiahnuť nové – vyššie hodnotenie – strieborný certifikát, čo je 

posilnením pozície nielen žiadateľa,   ale  významným posilnením pozície klastrového diania na 

Slovensku a samotnej propagácie a podpory konkurencieschopnosti a inovačnej sily Slovenskej 

republiky v európskom meradle. 

 


