
Kód výzvy: OPII-MH/DP/2022/9.5-35

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

 Cieľ výzvy: rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách prostredníctvom nákupu 
strojov, prístrojov, zariadení za účelom inovácie produktu a/alebo inovácie produkčného procesu, pričom 
dosiahnutý musí byť inovačný potenciál projektu.

 Oprávnení žiadatelia: fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) Obchodného zákonníka:

  a)   osoby zapísané v obchodnom registri,
  b)   osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, 
 
ktoré disponujú účtovnou závierkou za celý rok 2021 a spĺňajú podmienky aktívneho podniku.

V rámci výzvy môžu byť podporené mikro, malé, stredné a veľké podniky. 

Intenzita pomoci je stanovená v závislosti od miesta realizácie projektu a veľkosti podniku žiadateľa, pričom 
je určená podnikateľom, ktorí plánujú realizovať projekty na celom území SR s výnimkou Bratislavského 
samosprávneho kraja.

Miesto realizácie projektu
Žiadateľ

(fyzická alebo právnická osoba 
oprávnená na podnikanie)

Maximálna intenzita 
pomoci v %

Minimálna výška 
spolufinancovania zo 
zdrojov žiadateľa v %

Nitriansky kraj
Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

mikro a malý podnik 50 % 50 %

stredný podnik 40 % 60 %

veľký podnik 30 % 70 %

Banskobystrický kraj
Žilinský kraj

mikro a malý podnik 60 % 40 %

stredný podnik 50 % 50 %

veľký podnik 40 % 60 %

Prešovský kraj
Košický kraj

mikro a malý podnik 70 % 30 %

stredný podnik 60 % 40 %

veľký podnik 50 % 50 %

Inovujte s finančnou podporou
z eurofondov

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
zameraná na podporu inovácií a technologického transferu v podnikoch.



 Oprávnené projekty: 

Projekty musia byť vo vecnom súlade s typom oprávnenej aktivity OP II: Podpora zvyšovania kvality a efektivity 
výrobných a technologických procesov prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne v podnikoch.

 Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak sú súčasne splnené všetky nasledujúce podmienky:

1) Predmetom oprávnených výdavkov projektu musí byť nákup dlhodobého hmotného majetku vo forme 
strojov, prístrojov a zariadení (Dlhodobý hmotný majetok – nákup strojov, prístrojov, zariadení; 

 Skupina 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí).

2) Výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť inovácia produktu a/alebo inovácia produkčného 
procesu, pričom dosiahnutý musí byť minimálne nízky inovačný potenciál projektu v zmysle špecifikácie 
(Príloha č. 6 - ŽoNFP).

3) Realizácia projektu musí predstavovať počiatočnú investíciu. Pod počiatočnou investíciou sa pre potreby tejto 
výzvy rozumie investícia do hmotných a nehmotných aktív, ktorá sa týka:

 •   založenia novej prevádzkarne,
 •   diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali, 
 •   zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne, 

4) Projekt musí byť v súlade s RIS3 SK (v súlade s niektorou z produktových línií stanovených v doméne RIS3 SK, 
musí mať príslušný SK NACE kód, Rev. 2) teda ak je realizovaný v rámci jednej z nasledujúcich domén 
inteligentnej špecializácie:

 •   Dopravné prostriedky pre 21. storočie,
 •   Priemysel pre 21. storočie,
 •   Zdravé potraviny a životné prostredie.

5) Najneskôr ku dňu ukončenia realizácie hlavnej aktivity projektu musí dôjsť k zabezpečeniu 
prevádzkyschopnosti predmetu projektu.

6) Realizácia hlavnej aktivity projektu musí skončiť najneskôr 31. decembra 2023.

Celé znenie výzvy vrátane príloh tu:        Výzva 

V prípade záujmu váš projektový zámer bezplatne posúdi členská firma nebotra consulting s.r.o. 

Stačí vyplniť jednoduchý formulár na:      
 
www.nebotra.com/zamer

www.apzd.sk | Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislavasekretariat@apzd.sk +421 950 259 414

Min. výška príspevku: 200 tisíc eur
Max. výška príspevku: 5 miliónov eur

Celkovo je na výzvu vyčlenených 
15 miliónov eur. 

Termín: do 30. decembra 2022

Výzva je vyhlásená ako uzavretá a žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok je možné 
predložiť plne elektronicky, vrátane 
jednotlivých príloh.

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/28_10_2022_vyzva35_podpora_inovacii_a_technologickeho_transferu/
http://www.nebotra.com/zamer
http://www.apzd.sk

