KTO MÔŽE POŽIADAŤ
O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ
PRÍSPEVOK v OP VaI?
• Orgány štátnej správy
• Výskumno-vývojové organizácie
• Subjekty podnikateľskej sféry žiadajúce
o podporu a rozvoj podnikania,
zvyšovania konkurencieschopnosti
a rastu podnikateľských subjektov,
zavádzanie inovatívnych prvkov
a automatizovaných pracovísk,
modernizáciu výroby
• Akademická sféra – sektor VŠ
• Verejnoprávne inštitúcie
zriadené zo zákona
• Samospráva
• Neziskový sektor

KONTAKTY:

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY,
VÝSKUMU A ŠPORTU SR - riadiaci orgán
Stromová 1, 813 30 Bratislava
Sídlo OP VaI
Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
Telefón +421 2/59 374 561
Email: opvai@minedu.sk
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
– sprostredkovateľský orgán
Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212
Email: vyzvy@mhsr.sk
VÝSKUMNÁ AGENTÚRA
– sprostredkovateľský orgán
Sliačska 1, 831 02 Bratislava
Email: info@vyskumnaagentura.sk
Viac informácií nájdete na webovom sídle
operačného programu Výskum a inovácie

www.opvai.sk

programové obdobie
2014 – 2020

ČO JE OP VaI?
Operačný program Výskum a inovácie
je spoločný programový dokument Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky a Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky pre poskytnutie podpory
z Európskych štrukturálnych a investičných
fondov v programovom období 2014 – 2020.
Hlavným cieľom OP VaI je podnecovať štrukturálnu zmenu slovenskej ekonomiky smerom
k rastu založenom na zvyšovaní inovačnej
schopnosti a excelentnosti vo výskume a vývoji s cieľom podporovať udržateľný rast príjmov, zamestnanosti a kvality života.

PROSTREDNÍCTVOM AKÝCH
PRIORITNÝCH OSÍ
JE REALIZOVANÝ OP VaI?
PRIORITNÁ OS 1

Podpora výskumu, vývoja a inovácií
PRIORITNÁ OS 2

Podpora výskumu, vývoja a inovácií
v Bratislavskom kraji
PRIORITNÁ OS 3

Posilnenie konkurencieschopnosti
a rastu Malých a stredných
podnikov (MSP)

Ako získať NFP
v OP VaI?

krok 1: sledovať vyhlásené výzvy na
www.opvai.sk Vo výzve je potrebné si pozrieť
špecifikáciu oprávnených aktivít, skontrolovať
oprávnenosť žiadateľa a ďalšie podmienky
poskytnutia pomoci stanovené vo výzve
krok 2: v súlade s vyhlásenou výzvou vypracovať
projekt, ktorý bude spĺňať podmienky
poskytnutia príspevku stanovené vo výzve
		
			

krok 3: predložiť
žiadosti o NFP

PRIORITNÁ OS 4

Rozvoj konkurencieschopných
Malých a stredných podnikov
(MSP) v Bratislavskom kraji

AKÉ SÚ OBLASTI
POSKYTOVANIA NFP?
Nenávratný finančný príspevok sa poskytuje
v piatich doménach inteligentnej špecializácie:

Dopravné prostriedky pre 21. storočie
Podpora výroby motorových vozidiel,
návesov a prívesov. Podpora výroby
ostatných dopravných prostriedkov.

Priemysel pre 21. storočie
Podpora výroby chemikálií a chemických výrobkov. Podpora výroby výrobkov z gumy a plastu.
Podpora výroby a spracovania kovov. Podpora
výroby kovových konštrukcií, výroby elektrických
zariadení, výroby strojov a zariadení. Podpora
dodávky elektriny, plynu, pary
a studeného vzduchu.

Digitálne Slovensko
a kreatívny priemysel
Podpora výroby počítačových, elektronických
a optických výrobkov. Podpora počítačového
programovania, poradenstva a súvisiacich služieb.
Podpora informačných služieb. Podpora ostatných
odborných, vedeckých a technických činností.

Zdravie obyvateľstva
a zdravotnícke technológie
Podpora výroby základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov. Podpora výroby chemikálií a chemických produktov. Podpora
inovatívnych prostriedkov zdravotníckej techniky,
podpora inovatívnych informačných a komunikačných technológií v zdravotníctve, podpora
inovatívnych biotechnológií v lekárskych vedách.

Zdravé potraviny a životné prostredie
Podpora výroby potravín, nápojov, koksu a ropných produktov, výroba chemikálií a chemických
produktov. Podpora spracovania dreva
a drevených výrobkov, podpora výroby
papiera a papierových výrobkov.

