
 

 
H2020-EU.2.1.1. – VEDÚCE POSTAVENIE V PRIEMYSLE – Vedúce 

postavenie vo vývoji podporných a priemyselných technológií –  

Informačné a komunikačné technológie (ICT) 

 

ICT-10-2015 – Platformy pre všeobecné povedomie o udržateľnosti 

a spoločenských inováciách 

 

 
  

 

  

 

PILOTNÁ PODPORNÁ SCHÉMA 

Podmienky výzvy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 

1. OPENMAKER 

 

Projekt OpenMaker ponúka výrobným firmám a inovátorom jedinečnú možnosť testovať 

a rozvíjať nové partnerstvá, v rámci snahy podporiť štvrtú priemyselnú revolúciu 

(Priemysel 4.0). Hľadáme silné a inovatívne projektové žiadosti od tímov inovátori – 

výrobné firmy, ktoré sa usilujú mať spoločenský dosah na svoje komunity. Dvadsať 

najlepších projektových žiadostí získa podporu po €20 000 na účely realizácie ich projektu. 

  

1.1 Ciele   

  

Cieľom dvadsiatich projektov, ktoré konzorcium projektu OpenMaker podporí vo forme 

dodávateľskej zmluvy, je: 

● Podporiť spoluprácu medzi inovátormi a výrobnými firmami. 

● Vytvoriť prototypy inovácií, a to produktov, výrobných procesov, dodávateľských 

alebo hodnotových reťazcov, foriem distribúcie alebo modelov vlastníctva. 

● Podporiť partnerstvá, ktoré sú udržateľné a majú spoločenský dosah. 

  

1.2 Čo môžu získať projektoví žiadatelia? 

● Štyri akceleračné programy v Bratislave, Florencii / Turíne, Bilbau a Wolverhamptone 

/ Birminghame / Liverpooli / Salforde budú podporovať spoluprácu medzi inovátormi 

a výrobnými firmami 

● Podporu a mentoring, ktorý im umožní navzájom spolupracovať a dosiahnuť 

spoločenský dosah 

● Prístup do špecializovanej digitálnej  platformy zameranej na podporu komunikácie 

a vytváranie vzťahov medzi inovátormi, výrobnými firmami a partnermi v štyroch 

spomínaných akcelerátoroch,  s možnosťou prístupu aj pre iné zúčastnené strany 

a lokality 

● Mapovanie používateľských aktivít a preferencií prostredníctvom danej platformy, 

ktoré poskytne znalosť potrebnú pre rozvoj partnerstiev, s cieľom zvýšiť produktivitu 

a spoločenský dosah 

 

1.3 Čo získajú najlepšie partnerstvá?   

 Dvadsať dodávateľských zmlúv, každá vo výške €20 000, pre najsľubnejšie 

partnerstvá (každý z akcelerátorov poskytne 5 kontraktov). 

 

2. TERMÍNY UZÁVIEROK 

 

Oficiálne otvorenie súťaže   18. september 2017 

Záverečný termín pre registráciu žiadateľov 

prostredníctvom digitálnej sociálnej platformy OpenMaker 

(http://explorer.openmaker.eu), ktoré bude vyžadovať 

vyplnenie vstupného formulára. (Poznámka: Platforma bude 

aktívna až od 18.9.2017) 

 18. október 2017 

 

http://openmaker.eu/
http://explorer.openmaker.eu/
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Záverečný termín pre odovzdanie pojektových žiadostí: 

Žiadostí budú odovzdané prostredníctvom digitálnej sociálnej 

platformy OpenMaker dostupná cez internetovú stránku 

OpenMaker http://openmaker.eu/ alebo svoj vlastný link 

(http://explorer.openmaker.eu). 

 18. október 2017 

 

 

Záujemcovia sa musia zaregistrovať prostredníctvom digitálnej sociálnej platformy 

OpenMaker (http://explorer.openmaker.eu), tým, že vyplnenia vstupný formulár, a následne 

musia podať skompletizovanú projektovú žiadosť v termíne od 18. septembra 2017 do 18. 

októbra 2017. Poznámka: Platforma bude aktívna až od 18.9.2017! 

 

Vzor projektovej žiadosti je dostupný na webstránke OpenMaker http://openmaker.eu/wp-

content/uploads/2017/08/PSS-Application-Template.pdf. Súčasťou žiadosti bude popis 

inovačného projektu, tímu zloženého z výrobnej firmy (jednej alebo viac) a inovátora 

(jedného alebo viacerých), projektového plánu a spôsobu, akým daný inovačný projekt 

naplní ciele projektu OpenMarker.  

 

Dodatočné podmienky:  
         

● Prihlášky musia spĺňať a rešpektovať podmienky dodávateľskej zmluvy, ktoré sú 

uvedené v tomto dokumente. 

● Spoločné prihlášky skupín uchádzačov („konzorcií“) sú vítané. Uchádzači by si mali 

zvoliť „vedúceho partnera“, ktorý ich bude zastupovať, sprostredkovávať kontakt so 

zástupcami projektu OpenMaker a koordinovať všetky činnosti. 

● Žiadosti je nutné vyplniť prostredníctvom digitálnej sociálnej platformy OpenMaker do 

stanoveného termínu (18. októbra 2017).  

● Žiadosti musia byť čitateľné, musia sa dať otvoriť a vytlačiť. Neúplné prihlášky môžu 

byť zo súťaže vylúčené. 

● Žiadosti môžu byť odovzdané v anglickom, talianskom, slovenskom alebo 

španielskom jazyku na posúdenie miestnou porotou (fáza 1 a 2). Avšak na 

posúdenie medzinárodnou porotou (fáza 3 a 4) všetky žiadosti musia byť odovzdané 

v anglickom jazyku. Akcelerátory môžu v tomto ohľade poskytnúť podporu, ak bude 

potrebná.  

● Súčasťou žiadosti by malo byť špecifikovanie nákladov potrebných pre projekt a jeho 

realizáciu. Medzi príklady nákladov potrebných pre projekt a jeho realizáciu patria:  

a) pracovný čas uchádzačov (hodiny/dni) strávený realizáciou projektu; b) cestovné 

náklady a  s tým súvisiace náklady spojené s realizáciou projektu; c) materiál 

a technické vybavenie. 

● Prihlášky by nemali presiahnuť dĺžku 15 strán. 

● Od uchádzačov zaradených do užšieho výberu bude neskôr vyžiadaná dodatočná 

dokumentácia (pre overenie právneho subjektu, bankových údajov; pre posúdenie 

etických otázok; pre čestné vyhlásenie o podmienkach vylúčenia; atď.). 

 

  

http://openmaker.eu/
http://explorer.openmaker.eu/
http://explorer.openmaker.eu/
http://openmaker.eu/wp-content/uploads/2017/08/PSS-Application-Template.pdf
http://openmaker.eu/wp-content/uploads/2017/08/PSS-Application-Template.pdf
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3. OPRÁVNENOSŤ UCHÁDZAČOV 

  

Podpora je prístupná inovátorom (skupinám alebo jednotlivcom) a výrobným firmám, ktoré 

môžu aj nemusia byť zapísané  v Obchodnom registri, avšak musia preukázať svoju právnu 

subjektivitu v krajine, v ktorej sa o podporu uchádzajú. Samotnú projektovú žiadosť však 

môže podať výlučne partner, ktorý je registrovaným právnym subjektom. 

   

Inovačné projekty musia byť  vo svojej realizácii spojené s jednou zo štyroch krajín EU, ktoré 

koordinujú OpenMaker akcelerátor  – Spojené kráľovstvo, Taliansko, Slovensko alebo 

Španielsko – a preukázať merateľný dosah na región alebo lokalitu, v ktorej daný 

akcelerátor pôsobí. 
  

Projekty by mali zahŕňať aspoň jedného inovátora a jeden výrobný podnik. Od uchádzačov 

bude v užšom výbere požadované, aby poskytli dôkaz o spolupráci prostredníctvom 

uzavretia formálnej písomnej dohody.  
 

Inovátor aj výrobná firma, a vo všeobecnosti všetci partneri predkladajúci návrh, sa musia 

najprv zaregistrovať prostredníctvom vstupného formulára, ktorý je dostupný na digitálnej 

sociálnej platforme projektu OpenMaker.  
  

Uchádzači budú zo súťaže vylúčení, ak sú (alebo jeden z nich je) v bankrote; ak uzatvárajú 

svoju činnosť; ak je ich činnosť spravovaná súdom; ak riešia svoje vzťahy s veriteľmi; ak 

prerušili podnikateľskú činnosť alebo sú účastníkmi akýchkoľvek konaní alebo procesov 

súvisiacich s vnútroštátnymi zákonmi; ak porušujú predpisy o sociálnom zabezpečení alebo 

daňových povinnostiach; alebo ak sú uznaní vinnými z vážnych profesionálnych pochybení, 

podvodu, korupcie, organizovanej kriminality, prania špinavých peňazí, trestných činov alebo 

financovania teroristických aktivít, z využívania detskej práce alebo obchodovania s ľuďmi; 

alebo ak nesplnili svoje povinnosti v rámci zmluvy o obstarávaní, dohody alebo rozhodnutí o 

grante. 

  

Uchádzači s konfliktom záujmov v rozhodovacom procese budú taktiež vylúčení zo súťaže 

a akýkoľvek potenciálny konflikt záujmov je nutné deklarovať počas fázy podávania 

projektových žiadostí. 

  

Pokiaľ si uchádzači nie sú istí oprávnenosťou svojho návrhu alebo partnerstva, mali by sa 

pred podaním prihlášky poradiť so svojím akcelerátorom. 

 

Ohľadom dodatočných informácii a otázok môžu uchádzači kontaktovať: 

- v Bilbau: Garcia Valbuena, Jorge <Jorge.Garcia@tecnalia.com> 

- vo Florencii/Turíne: Marmo, Dario <dario.marmo@agenzialama.eu> 

- v Bratislave: Billý, Ľubomír <lubomir.billy@centire.com> 

- v Liverpooli/Salforde/Wolverhamptone/Birminghame: Rushton, Erika 

<erika.rushton@gmail.com> 
  

 

4. KRITÉRIÁ VÝBERU 
  

Žiadosti, ktoré najlepšie spĺňajú ciele projektu OpenMarker, získajú finančnú podporu. Pri 

posudzovaní žiadostí budú použité nasledujúce kritériá: 
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Kritériá Váha Počet bodov 

1 
Podpora spolupráce medzi inovátormi a výrobnými 

firmami 
2 20 

2 

Vytvorenie prototypov inovatívnych výrobkov, 

výrobných procesov, dodávateľských a hodnotových 

reťazcov, foriem distribúcie a modelov vlastníctva 

1.5 15 

3 
Potenciál mať pozitívny lokálny spoločenský vplyv 

alebo širší spoločenský vplyv 
1.5 15 

4 
Potenciál udržateľnosti, škálovateľnosti a 

replikovateľnosti 
1 10 

5 
Možnosť uplatnenia na trhu a/alebo preukázateľný 

trhový potenciál 
1 10 

6 Účasť skúseného tímu ochotného realizovať projekt 1 10 

7 
Uskutočniteľnosť v rámci dostupných zdrojov  

a 9-mesačného časového rámca projektu 
1 10 

8 

Využitie iných zdrojov, dopadov alebo pridanej 

hodnoty, prepojenie s nejakou rozsiahlejšou stratégiou 

alebo programom 

1 10 

Maximálny počet bodov  100 

 

   

5. VÝBEROVÉ KONANIE  

  

Užší výber 

  

Fáza 1 Všetky žiadosti budú overené z hľadiska oprávnenosti. Ak niektorá zo žiadostí bude 

uznaná ako neoprávnená, zástupca akcelerátora upozorní na to uchádzačov v tejto fáze. 

  

Fáza 2 Ak celkovo bude podaných viac než 20 žiadostí a/alebo bude podaných 5 žiadostí 

v rámci niektorého z akcelerátorov, vytvorí sa výberová komisia (miestna porota). 

Pozostávať bude z dvoch zástupcov miestneho partnera projektu OpenMaker, ktorí 

ohodnotia podané projektové žiadosti v súlade s ôsmimi vyššie uvedenými kritériami 

a urobia záverečný užší výber 10 projektov v každom miestnom akcelerátore (spolu bude 40 

projektov). 

 

Výber 

  

Fáza 3 Každý zo 40 vybraných projektov ohodnotia traja nezávislí porotcovia, a to jeden člen 

medzinárodného poradného výboru a dvaja členovia konzorcia projektu OpenMaker. Všetky 
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projektové zámery identifikované v rámci užšieho výberu, ktoré boli pôvodne podaný v inom 

jazyku ako anglickom, musia byť znovu podané v anglickom jazyku najneskôr začiatkom 

novembra, vrátane podpornej dokumentácie (viď časť 6), ktorá bude následne podaná tiež. 

Presné termíny budú komunikované všetkým žiadateľom, ktorí budú identifkovaní v rámci 

užšieho výberu.  

  

Fáza 4 Vedenie projektu OpenMaker urobí záverečný výber 20 úspešných projektov, 

s ktorými bude následne podpísaná zmluvy o získaní podpory z Pilotnej podpornej schémy 

OpenMaker. Očakáva sa, že realizácia víťazných projektov bude prebiehať od januára 2018 

a bude trvať 9 mesiacov. 

  

Bude vytvorený aj rezervný zoznam a projektom z daného zoznamu bude ponúknutá 

finančná podpora v prípade, že neprebehne formálne uzavretie zmluvy s víťaznými 

projektmi. Výber projektov sa bude konať v termíne 18. októbrom 2017 – 20. november 

2017. Všetci uchádzači budú informovaní o výsledkoch. 
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6. PODPÍSANIE DODÁVATEĽSKÝCH ZMLÚV 

  

Cieľom tejto fázy je splnenie zákonných náležitostí medzi partnermi konzorcia OpenMaker 

(LAMA alebo Top-IX v Taliansku, Centire na Slovensku, Fundación Tecnalia v Španielsku, 

Accord v Spojenom kráľovstve) a jednotlivými príjemcami podpory. Vedúci partneri 

a partner(i) identifikovaní v rámci užšieho výberu sú povinní poskytnúť všetku dokumentáciu 

potrebnú pre overenie ich oprávnenosti podľa kritérií, ktoré sú uvedené v Časti 3:  

 

Vedúci partner: 

  

1. Formulár právneho subjektu: podpísaný a opečiatkovaný. Pre súkromné spoločnosti 

dostupný na adrese: 

http://ec.europa.eu/budget/library/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legE

nt_privComp_en.pdf 

  

2. Doklad o právnej subjektivite: výpis z Obchodného registra, iného registra (na 

Slovensku napr. Živnostenský register alebo Register neziskových organizácií) alebo 

podobný dokument, ktorý uvádza názov spoločnosti, právnu adresu a číslo registrácie 

a v prípade potreby aj kópiu dokladu o daňovej registrácii (v prípade, že výpis z registra 

neuvádza číslo daňovej registrácie). 

  

3. Kontrolný zoznam malého a stredného podniku: podpísaný a opečiatkovaný. 

Odporúčame využiť zjednodušenú verziu kontrolného zoznamu Európskej komisie. 

V prípade vyhlásenia, že sa nejedná o autonómny podnik: súvahu a výkaz ziskov a strát (s 

dodatkami) za posledné obdobie pre nadriadené a podriadené podniky. Dostupný na: 

https://ec.europa.eu/research/sme-techweb/pdf/sme-definition_en.pdf  

  

4. Formulár finančnej identifikácie: podpísaný malým a stredným podnikom a jeho bankou 

a opečiatkovaný. Obsahuje údaje o bankovom účte, na ktorý bude prevedená podpora.  

Dostupný na: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial-

id_en.cfm 

  

5. Dodatočné finančné informácie: Vrátane počtu zamestnancov (AWU), súvahy, výkazu 

ziskov a strát za posledný uzavretý fiškálny rok a popis vzťahu s akýmkoľvek prepojeným 

alebo partnerským podnikom – nadriadený alebo podriadený. 

  

6. Ďalšia podporná dokumentácia: V prípade, že počet zamestnancov alebo stav 

vlastníctva nie je jasne identifikovaný v predošlých dokumentoch, je potrebná dodatočná 

dokumentácia, ktorá počet zamestnancov a vlastnícke práva uvádza – napríklad výplatné 

listiny, výročné správy, záznamy národných alebo regionálnych združení, atď. 

  

7. Prehlásenie: podpísané štatutárnym zástupcom vedúceho partnera a opečiatkované, 

v ktorom sa vyhlasuje, že: 

a. Partneri nepredkladajú žiadny iný návrh v rámci tej istej otvorenej súťaže 

OPENMAKER (interné overenie), ako je uvedené v Časti 3.7. 

http://ec.europa.eu/budget/library/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legEnt_privComp_en.pdf
http://ec.europa.eu/budget/library/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legEnt_privComp_en.pdf
http://ec.europa.eu/budget/library/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legEnt_privComp_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/sme-techweb/pdf/sme-definition_en.pdf
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial-id_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial-id_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial-id_en.cfm


 

 

7 

b. Tí istí partneri / projektová žiadosť neboli schválení, a teda nezískali financie zo 

žiadneho iného akceleračného programu alebo od akcelerátora, ktorý financuje ich 

projekt s rovnakým názvom. 

c. Partneri sa nezúčastnia žiadneho iného akceleračného programu, pokým sú súčasťou 

programu OpenMaker. 

  

Partner(i) 

  

1. Formulár právneho subjektu: podpísaný a opečiatkovaný. 

Pre súkromné spoločnosti, dostupný na adrese: 

http://ec.europa.eu/budget/library/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legE

nt_privComp_en.pdf 

Pre jednotlivcov, dostupný na: 

http://ec.europa.eu/budget/library/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legE

nt_indiv_en.pdf 
  

2.   Doklad o právnej subjektivite: 

Súkromné spoločnosti: výpis z Obchodného registra, iného registra (na Slovensku napr. 

Živnostenský register alebo Register neziskových organizácií) alebo podobný dokument, 

ktorý uvádza názov spoločnosti, právnu adresu a číslo registrácie. 

Jednotlivci: kópia dokladu totožnosti alebo pasu každého z členov tímu 
 

3. Dohoda o partnerstve, dátumovaná a náležite podpísaná všetkými partnermi  

v konzorciu 
  

Dokumentáciu je nutné doručiť do termínu, ktorý bude oznámený subjektom z užšieho 

výberu. V prípade, že požadované údaje nebudú doručené načas bez jasného dôvodu, dané 

subjekty budú z užšieho výberu vylúčené. Po splnení všetkých formálnych náležitostí 

podpíšu miestne akcelerátory (uvedené vyššie) Dodávateľskú zmluvu OpenMaker s víťazmi 

súťaže.  

 

  

7. BALÍK PILOTNEJ PODPORNEJ SCHÉMY OPENMAKER PRE VÍŤAZOV  

 

Vybraní žiadatelia sa stanú súčasťou 9-mesačného programu a v prípade, že naplnia určené 

míľniky, získajú finančné prostriedky vo výške €20 000 v 3 splátkach (nenávratnú podporu). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetky informácie o podpora sú detailne popísané v nasledujúcich odsekoch. 
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 7.1 Dĺžka trvania 

Inovačné projekty vybrané v súťaži môžu trvať maximálne 9 mesiacov. 

  

7.2 Financovanie v rámci Pilotnej podpornej schémy OpenMaker 

Podporná schéma OpenMaker je podmienená dosiahnutím jednotlivých projektových 

výstupov. Každý výstup je prepojený s termínmi poskytnutia financií. Miestne akcelerátory 

OpenMaker poskytnú financie v troch splátkach, ktoré sú podmienené dosiahnutím 

dohodnutých míľnikov/výstupov a potvrdením ich dosiahnutia (viď Časť 8.2). 

• 1. etapa (mesiac 3): 30% (alebo 6 000 €) po tom, ako bude podpísaná 

Dodávateľská zmluva OpenMaker a dosiahnuté projektové výstupy určené pre prvú 

fázu – tak, ako to je uvedené v Časti 8.2; ich dosiahnutie bude potvrdené Komisiou 

mentorov. 

• 2. etapa (mesiac 6): 30% (alebo 6 000 €) po tom, ako budú splnené podmienky 

druhej fázy a dosiahnuté projektové výstupy určené pre druhú fázu – tak, ako to je 

uvedené v Časti 8.2; ich dosiahnutie bude potvrdené Komisiou mentorov. 

• 3. etapa (mesiac 9): 40% (alebo 8 000 €) na konci akceleračného programu, po 

tom, ako budú splnené všetky ciele, po doručení a posúdení záverečnej správy o 

prototype, ktorá bude vypracovaná Komisiou mentorov. 

 

Komisia mentorov je dočasný výbor pozostávajúci z interných a externých pracovníkov, ktorí 

sa môžu podieľať na procese užšieho výberu v danej lokalite, ktorí môžu poskytovať 

mentoringovú podporu počas realizácie inovačných projektov a ktorí budú súčasťou 

pravidelných hodnotí realizácie projektu. Jej členmi môžu byť tiež zástupcovia finančných 

partnerov. Komisia mentorov môže mať max. 5 členov. 

  

7.3 Pilotná podporná schéma OpenMaker  

Pilotná podporná schéma zahŕňa nasledujúce služby: 

1. Úvodné podujatie. Účasť povinná. Podujatie sa uskutoční počas prvého týždňa 

Pilotnej podpornej schémy ako stretnutie všetkých úspešných uchádzačov, členov 

tímu OpenMaker a mentorov, aby prediskutovali, čo ich čaká a aby sa navzájom 

podelili o znalosti, skúsenosti a očakávania. 

2. Mentoring. Príjemcom podpory budú pridelení mentori, ktorí budú vybraní 

s ohľadom na konkrétny projekt, štádium rozvoja, trhové stratégie a schopnosti tímu. 

Každému z príjemcov podpory poskytne OpenMaker mentorov z rôznych sektorov, 

ktorí majú skúsenosť s inováciami vo výrobnom sektore. Mentori budú príjemcov 

viesť počas celého procesu rozvoja prototypu a napomáhať im pri tvorbe výstupov. 

3. Dve priebežné hodnotenia a jedno záverečné – Pokrok a prototypy budú 

hodnotené mentormi a odborníkmi z komunity OpenMaker na konci tretieho, šiesteho 

a deviateho mesiaca rozvoja prototypu. 

4. Záverečné podujatie. Bude zamerané na prezentáciu vyvinutých prototypov  

a budú na neho pozvaní tiež investori a iné zúčastnené strany. 

 

  



 

 

9 

8. POVINNOSTI PRÍJEMCOV PODORY 

  

8.1 Dodržanie podmienok Európskej komisie 

Každý príjemca podpory uzatvorí v rámci Pilotnej podpornej schémy OpenMaker 

dodávateľskú zmluvu s jedným z partnerov konzorcia (ako je uvedené v Časti 6). Financie 

poskytnuté v rámci danej dodávateľskej zmluvy poskytuje priamo každý z partnerov 

nasledovným spôsobom: 

 

TECNALIA (SP) 5 zmlúv v celkovej výške 100 000 € 

CENTIRE (SK) 5 zmlúv v celkovej výške 100 000 € 

ACCORD (UK) 5 zmlúv v celkovej výške 100 000 € 

LAMA (IT)/TOP-IX (IT) 5 zmlúv v celkovej výške 100 000 € 

  

8.2 Podmienky podávania správ v rámci Pilotnej podpornej schémy OpenMaker 

V dodávateľských zmluvách budú pre príjemcov určené konkrétne výstupy / ciele. Dané 

výstupy / ciele budú prepojené s nasledovnými míľnikmi a určeným časovým rámcom: 

  

Mesiac/ 

míľnik 
Výstupy Podpora 

0 

● Podpísanie dodávateľskej zmluvy 

● Potvrdenie prijatej dokumentácie, vrátane 

pracovného plánu 

M0 až M3 

Mentoring 

3 (M1) 

● Prvá verzia prototypu (služba, výrobok a/alebo 

proces) 

● Akékoľvek iné výstupy určené v dodávateľskej 

zmluve 

30% financií 

Mentoring 

6 (M2) 

● Druhá verzia prototypu (služba, výrobok a/alebo 

proces) 

● Akékoľvek iné výstupy určené v dodávateľskej 

zmluve 

M3 až M6 

30% financií 

Mentoring 

9 (M3) 

● Tretia a finálna verzia prototypu (služba, výrobok 

a/alebo proces) vyvinutá na úrovni 3 technologickej 

pripravenosti (TRL 3 – experimentálne overenie 

koncetu). 

● Obchodný a marketingový plán 

M6 až M9 

40% financií 

Záverečný event pre 

investorov a iné 

zúčastnené strany 

  

Príjemcovia podpory, ktorí nesplnia podmienky a nedosiahnu výstupy určené 

v dodávateľských zmluvách, preverí Komisia mentorov. Komisia mentorov sa môže 

rozhodnúť zrušiť príjemcovu účasť v programe, alebo stanoviť lehotu na nápravu. V druhom 

prípade bude príjemcovi podpory zaslané oznámenie, v ktorom sa bude žiadať, aby 

nedodržanie podmienok napravil do 30 dní. V prípade, že bude príjemcova účasť 

v programe zrušená, bude mu zaslané formálne oznámenie. 
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9. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 

  

9.1 Originalita zazmluvnených inovačných projektov 

Návrhy uchádzačov by mali byť založené na originálnej práci, a posun v inovačnom projektu 

by nemal byť obmedzovaný právami tretích strán, alebo tieto práva by mali byť jasne 

deklarované. Konzorcium OpenMaker nie je povinné overovať autenticitu vlastníctva 

budúcich produktov a služieb; za akékoľvek spory súvisiace s vlastníckymi nárokmi tretích 

strán sú zodpovedné zmluvné dodávateľské subjekty. 

  

9.2 Vlastníctvo výsledkov dosiahnutých v rámci  zazmluvnených projektov 

Vlastnícke práva týkajúce sa všetkého nehmotného majetku, ktorý príjemcovia podpory 

vytvoria za pomoci financovania z projektu OpenMaker, budú patriť príjemcom podpory, ktorí 

budú výlučnými vlastníkmi technológií a nehmotného majetku, ktorý vytvorili v rámci svojich 

zmluvných inovačných projektov. 

  

9.3 Povinnosti príjemcov podpory voči Európskej komisii týkajúce sa duševného 

vlastníctva 

Príjemcovia podpory nemajú voči Európskej komisii žiadne povinnosti týkajúce sa 

duševného vlastníctva, ale majú povinnosť v každej zverejnenej správe alebo publikácii 

jasne uviesť, že projekt získal financovanie zo zdrojov Európskej únie a z projektu 

OpenMaker, a taktiež majú povinnosť označiť všetky svoje tlačené aj digitálne materiály, 

vrátane internetových stránok a tlačových správ, logom Európskej únie a logom projektu 

OpenMaker. Od príjemcov bude žiadaný súhlas, aby OpenMaker mohol použiť informácie 

o financovaných projektoch na komunikačné účely. 
 

9.4 Špecifické ustanovenia o prístupových právach k softvéru         

   

9.4.1 Prístup k softvéru 

Príjemcovia podpory sa zaväzujú zverejňovať a distribuovať výstupy, ktoré sú softvérom, 

v súlade s prijatou softvérovou licenciou. Prijatá softvérová licencia môže byť akákoľvek 

licencia pre slobodný softvér, ale uprednostňované sú GPL, LGPL a AGPL. 

  

9.4.2 Úprava prístupových práv 

Ak nie je určené inak alebo pokiaľ inak neurčuje prijatá softvérová licencia, prístupové práva 

príjemcov týkajúce sa softvéru nezahŕňajú práva získať zdrojový kód alebo objektový kód 

s portom na konkrétnu hardvérovú platformu či akékoľvek práva získať zdrojový kód, 

objektový kód alebo patričnú softvérovú dokumentáciu v akejkoľvek forme alebo miere 

podrobnosti, ale iba práva, ktoré udelia príjemcovia.  

 

9.4.3 Kontrolované licenčné podmienky 

Príjemcovia podpory oznámia Komisii mentorov akékoľvek softvérové zdroje, na ktoré sa 

vzťahujú kontrolované licenčné podmienky a ktoré využívajú pri vytváraní výstupov, ako aj 

typ licencie, ktorý sa na každý takýto softvér vzťahuje.  

 

9.4.4 Vysvetlenie 

V záujme jasnosti berú príjemcovia podpory na vedomie, že výstupy, ktoré nie sú softvérom, 

ale ktoré by sa mohli považovať za súvisiace so softvérom, budú licencované podľa prijatej 

licencie v súlade s licenčnými podmienkami takéhoto softvéru. 
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9.4.6 Licencia výstupov 

Pokiaľ inak nevyžaduje zákon alebo nároky tretích strán na duševné vlastníctvo, výstupy 

budú zverejnené a distribuované v súlade s prijatou softvérovou licenciou, alebo, v prípade 

výstupov, ktoré nie sú softvérom, v súlade s licenciou „Creative Commons“.  

 

 

Poznámka: Za záväznú verziu dokumentácie Pilotnej podpornej schémy OpenMaker 

sa považuje anglická verzia, ktorá je prístupná na http://openmaker.eu/wp-

content/uploads/2017/09/PSS-ToR-FINAL-VERSION.pdf. 

 

http://openmaker.eu/wp-content/uploads/2017/09/PSS-ToR-FINAL-VERSION.pdf
http://openmaker.eu/wp-content/uploads/2017/09/PSS-ToR-FINAL-VERSION.pdf

