MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
Obchodné meno:
Registrované sídlo:

Slovenské centrum digitálnych inovácií
Mlynské Nivy II. 18890/5
811 09 Bratislava - Ružinov
Slovenská republika

Zastúpená:

Ing. Emil Fitoš, predseda prezídia
(ďalej

tiež ako "SCDI")

a
Obchodné meno
Registrované sídlo:

Slovenská akadémia vied
štefánikova 49
814 38 Bratislava 1
Slovenská republika

Zastúpená:

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda SAV
(ďalej

tiež ako "SAV")

Preambula

SCDI je záujmové združenia právnických osôb založené podľa § 20f a nasl. zákona č. 470/1964 Zb. Občiansky
zákonník. Vznik SCDI vychádza z návrhu nariadenia Európskeho parlamentu (EP) a Rady, ktorým sa stanovuje
program Digitálna Európa na obdobie 2021- 2027 (KOM/2018/434) v konečnom znení - 2018/0227 (COD).
SCDI poskytuje svoje služby slovenským firmám, hlavne malým a stredným podnikom a jeho poslaním je:
vytváranie a udržiavanie siete partnerstiev medzi podnikmi a výskumnými inštitúciami a riešiteľmi zadaní
z oblasti digitalizácie, automatizácie a robotizácie;
sprostredkovanie služieb testbedov (laboratórií, výskumných pracovísk, virtuálnych testovacích systémov
v cloude atď.) slovenským firmám v zmysle konceptu „test before invest";
podpora firiem a partnerských inštitúcií pri získavaní prostriedkov na inovačné projekty tak z priamo
riadených programov EU ako aj zo zdrojov EŠIF;
podpora rozvoja ľudských zdrojov predovšetkým z pohľadu digitálnych zručností a zmenách spôsobených
nasadzovaním riešení z oblasti Priemyslu 4.0.
SAV je samosprávna vedecká inštitúcia Slovenskej republiky, zriadená zákonom č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej
akadémii vied, ktorej činnosť je zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky.
Poslaním SAV je:
vykonávať hraničný špičkový základný výskum, vedúci k fundamentálnym novým objavom a ideám;
sprístupnenie vedeckej infraštruktúry na realizáciu technicky náročného výskumu pre všetkých záujemcov,
či už z univerzít, alebo iných organizácií výskumu a vývoja;
dlhodobý strategický a aplikovaný výskum a vývoj, kde SAV intenzívne a efektívne spolupracuje
s podnikateľským sektorom, verejným sektorom a občianskou spoločnosťou na prenose existujúcich
poznatkov do praxe.
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Článok 1

Predmet spolupráce
SCDI a SAV sa dohodli na nasledovnej spolupráci:

1.

SCDI predstaví SAV svoj plán práce vo všetkých štyroch oblastiach, ktoré sú súčasťou jej poslania. Plán sa
bude inovovať systematicky raz ročne rozhodnutím Valného zhromaždenia SCDI a flexibilne sa bude meniť
na základe vonkajších okolností, akými môže byť napríklad vyhlasovanie výziev programu DEP, Horizon
Europe a ďalších.

2.

SCDI bude sprostredkovávať slovenským firmám výsledky výskumu a vývoja realizovaného na SAV.

3.

SCDI bude sprostredkovávať slovenským firmám ponuku na využitie výskumnej infraštruktúry SAV.

4.

SCDI bude prizývať ústavy SAV k realizácii spoločných projektov realizovaných slovenskými firmami,
financovaných zo súkromných zdrojov, z priamo riadených programov EU, aj zo zdrojov EŠIF.

S.

SCDI bude prizývať expertov SAV k osvetovým, konzultačným a evaluačným aktivitám, ktoré bude realizovať
v prospech slovenských firiem.

6.

SCDI sprostredkuje ponuku SAV aj svojim partnerom - Európskym centrám digitálnych inovácií.

7.

SAV vypracuje ponuku výsledkov výskumu a výskumných činností tých ústavov, ktoré budú mať záujem
o spoluprácu SCDI.

8.

SAV poskytne SCDI zoznamy a profily expertov, ktorých budú mať ich ústavy záujem ponúknuť slovenským
firmám.

9.

SAV vypracuje ponuku výskumnej infraštruktúry, ktorú budú mať jednotlivé ústavy záujem ponúknuť
slovenským firmám.

10. SCDI a SAV sa zaväzujú sprístupniť verejnosti informácie o spoločných projektoch a ich výsledkoch
s výnimkou skutočností chránených autorskými alebo obdobnými právami.
Spolupráca sa bude riadiť nasledovnými pravidlami
1.

ústavy, ktoré budú mať záujem o spoluprácu s SCDI, vypracujú svoju ponuku. Jej súčasťou bude aj cenník
služieb aspoň v rozsahu sadzieb expertov, v optimálnom prípade aj cenníky využívania laboratórií, zariadení
a ďalšej infraštruktúry.

2.

Ak výsledkom sprostredkovateľskej činnosti bude realizácia spoločného projektu ústavu a firmy, odmeny
partnerom budú dané zmluvou o finančnom príspevku. Zmluvné vzťahy medzi partnermi budú vychádzať
z príslušnej výzvy.

3.

Ak výsledkom sprostredkovateľskej činnosti bude zmluvný výskum alebo iný typ komerčného vzťahu, ktorý
nebude zahŕňať žiadne verejné zdroje, náležitosti tohto vzťahu budú upravené dohodou zmluvných a strán
a nepodliehajú žiadnej kontrole zo strany SCDI.

Článok II
Záverečné

ustanovenia

1.

Toto memorandum nadobúda platnosť dňom jeho podpísania osobami oprávnenými konať menom strán
memoranda alebo zástupcov strán memoranda a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

2.

Toto memorandum sa môže meniť a dopÍňať len po vzájomnej dohode. NapÍňanie memoranda bude na
jednej strane vychádzať z plánu práce SCDI, na druhej strane z režimu, akým budú pristupovať k spolupráci
s SCDI jednotlivé ústavy SAV.
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3.

Žiadna zo strán memoranda si nemôže vynucovať plnenie od druhej strany na základe tohto memoranda,
najmä ak obsah takéhoto plnenia podlieha predmetu obchodného tajomstva alebo je v rozpore s právami
a povinnosťami vyplývajúcimi zo zmlúv s tretími stranami alebo v súvislosti so správou majetku štátu
Slovenskej republiky.

4.

Toto memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo strán môže memorandum vypovedať písomnou
výpoveďou bez uvedenia dôvodu. Účinky výpovede nastávajú doručením oznámenia o výpovedi druhej
zmluvnej strane. Týmto nie je dotknutá platnosť zmlúv a iných právnych vzťahov vzniknutých v súvislosti
s memorandom.

5.

Strany memoranda berú na vedomie, že podpísanie tohto memoranda a realizácia vzájomnej spolupráce
na základe tohto memoranda nezakladá pre žiadnu zo strán exkluzivitu vo vzťahu k predmetu tohto
memoranda, ani vo vzťahu k druhej strane a každá zo strán memoranda môže realizovať spoluprácu
a aktivity zhodné alebo obdobné s predmetom tohto memoranda aj s akýmikoľvek ďalšími osobami.

6.

Strany memoranda vyhlasujú, že si jeho znenie riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli, ich
prejavy sú dostatočne jasné a zrozumiteľné a na znak súhlasu ho podpisujú.
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Ing.

Em~itoš, predseda prezídia SCDI

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda SAV
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