
 

 

  

INFORMAČNÝ MATERIÁL K VÝZVE NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ PRÍSPEVOK 

Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a služba 

 

 

Kód výzvy  OPII-MH/DP/2022/9.5-35 

Dátum vyhlásenia  28.10.2022  

Dátum uzavretia kôl  30.12.2022 

 

Vyčlenené finančné prostriedky 15 000 000 EUR  

Miera pomoci 

   

Miesto realizácie Žiadateľ Maximálna intenzita 

pomoci v % 

Nitriansky kraj, Trnavský kraj, 

Trenčiansky kraj 

Mikro a malý podnik 50% 

Stredný podnik 40% 

Veľký podnik 30% 

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj Mikro a malý podnik 60% 

Stredný podnik 50% 

Veľký podnik 40% 

Prešovský kraj, Košický kraj Mikro a malý podnik 70% 

Stredný podnik 60% 

Veľký podnik 50% 

 

Minimálna výška príspevku  200 000 EUR  

Maximálna výška príspevku  5 mil. EUR 

 

Oprávnenosť žiadateľa: 

 fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:  

o osoby zapísané v obchodnom registri; 

o osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,  

ktoré spĺňajú nasledovné podmienky: 



 

 

  

 sú účtovnou jednotkou 

 ku dňu predloženia ŽoNFP disponujú schválenou účtovnou závierkou za 

ukončené účtovné obdobie v trvaní 12 mesiacov 

 musia mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so 

zameraním oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorom sa projekt realizuje, 

a to najneskôr 12 mesiacov 

 ku dňu poskytnutia pomoci nie sú podnikom v ťažkostiach  

 sú ekonomicky aktívne  

Žiadateľmi môžu byť mikro, malé a stredné podniky, ako aj veľké podniky, spĺňajúce všetky 

podmienky poskytnutia príspevku definované výzvou. 

 

 

Oprávnené aktivity: 

 

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. 

2. Výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť inovácia produktu a/alebo 

inovácia produkčného procesu 

 

Žiadateľ kvantifikuje plánované výsledky, ktoré majú byť dosiahnuté realizáciou hlavnej aktivity 

projektu, prostredníctvom merateľných ukazovateľov. 

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: 

o založenia novej prevádzkarne, 

o diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni 

nevyrábali 

o zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne 

 



 

 

  

4. Projekt musí byť v súlade s RIS3 SK.  

o Dopravné prostriedky pre 21. storočie; 

o Priemysel pre 21. storočie; 

o 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 

 

 

Oprávnené výdavky: 

 

Oprávnenými výdavkami sú výdavky vynaložené v súvislosti s realizáciou projektu na obstaranie 

dlhodobého hmotného majetku (výrobné a technologické zariadenia  - stroje, prístroje, zariadenia).  

 


