
 

 

  

Informačný materiál k výzve Operačného programu Výskum a Inovácie 

Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách 

 

Kód projektu      OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2 – 21 

Dátum vyhlásenia     30.12.2018 

Hodnotiace kolá     29.03.2019 

       28.06.2019 

Posledný pracovný deň každého 

nasledujúceho tretieho mesiaca 

Výška finančných prostriedkov    35 000 000 € 

Minimálna výška príspevku    100 000 € 

Maximálna výška príspevku    3 000 000 € 

Maximálna dĺžka realizácie projektu   18 mesiacov 

 

Spolufinancovanie 

Miesto realizácie projektu Žiadateľ 

Minimálna výška 

spolufinancovania zo 

zdrojov žiadateľa 

Nitriansky, Trnavský, 

Trenčiansky kraj 

Mikro a malý podnik 55% 

Stredný podnik 65% 

Veľký podnik 75% 

Banskobystrický, Žilinský, 

Prešovský, Košický kraj 

Mikro a malý podnik 50% 

Stredný podnik 55% 

Veľký podnik 65% 

 

 

Oprávnené aktivity: 

 

V rámci špecifického cieľa 1.2.2: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a 

službách je pre túto výzvu oprávnený typ aktivity OP VaI: Podpora zvyšovania kvality a efektivity 

výrobných a technologických procesov prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej 

úrovne v podnikoch. 

Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom „Podpora inteligentných inovácií“. 



 

 

  

 

Predmetom projektu v rámci uvedenej hlavnej aktivity musí byť nákup dlhodobého majetku, za 

účelom inovácie produktu a/alebo procesu  prostredníctvom kombinácie prvkov inteligentných 

riešení v rámci podniku alebo jeho funkčného celku. 

 

Prvky inteligentných riešení sú pre účely tejto výzvy zaradené do 3 kategórií, ktoré predstavujú 

úrovne riešenia inteligentných investícií podľa miery komplexnosti a intenzity využitia prvkov 

inteligentných riešení. 

 
 Kategória 1 - Synergické a pokročilé inteligentné riešenia 

 Kategória 2 - Pokročilé inteligentné riešenia 

 Kategória 3 - Zariadenia a systémy s inteligentnou podporou 

 
Realizácia projektu musí predstavovať počiatočnú investíciu. Pod počiatočnou investíciou sa pre 

potreby tejto výzvy rozumie investícia do hmotných a nehmotných aktív, ktorá sa týka: 

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

pričom 

 
Za oprávnené sa považujú iba projekty, ktoré sú v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre 

inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK). Z pohľadu súladu projektu so stratégiou 

RIS3 SK musí byť preukázané: 

 

a) zameranie predmetu projektu na niektorú/é z produktových línií stanovených v rámci jednej z 

nasledovných domén inteligentnej špecializácie zadefinovaných v Implementačnom pláne stratégie 

RIS3 SK: 

 Dopravné prostriedky pre 21. storočie 

 Priemysel pre 21. storočie 

 Zdravé potraviny a životné prostredie 

b) pôsobenie podniku žiadateľa: 

 v jednom z hlavných odvetví SK NACE, ktorými je charakterizovaná 

žiadateľom zvolená doména 

 


