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OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18 - Zapájanie MSP (pôsobiacich 
mimo BA kraja) do programov EÚ 

25.6.2018 28.9.2018 30.11.2018 31.1.2019 zatiaľ neurčené ● podpora zapájania MSP do 2. fázy programu SME Instrument v rámci 
programu Horizont 2020 

● vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti v anglickom jazyku 

OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19 - Zapájanie MSP (pôsobiacich 
v BA kraji) do programov EÚ 

25.6.2018 28.9.2018 30.11.2018 31.1.2019 zatiaľ neurčené 

OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-21 - Podpora inteligentných inovácií 
v priemysle (pre MSP a veľké podniky) 

20.12.2018 29.3.2019 28.6.2019 30.9.2019 zatiaľ neurčené ● zavádzanie nových/inovovaných produktov a procesov prostredníctvom 
inteligentných riešení v rámci produkčných prevádzok podnikov 
(existujúcich aj nových) v súlade s koncepciou inteligentného priemyslu 
pre Slovensko (Industry 4.0) 

● obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (napr. nákup strojov, 
prístrojov, zariadení, softvéru, licencií, autorských práv a patentov, receptov, 
predmetov priemyselných práv) 

OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22 - Využívanie sociálnych 
inovácií v prostredí MSP 

30.08.2018 29.11.2019 28.02.2020 30.04.2020 zatiaľ neurčené ● uvedenie nových/inovovaných výrobkov, procesov alebo služieb na trh, 
ktoré zároveň predstavujú sociálnu inováciu 

● obstaranie dlhodobého hmotného majetku a nehmotného majetku 
● mzdové výdavky 
● nákup spotrebného materiálu 
● služby 
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Podpora vzniku a činnosti technologicko - inovačných 
platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (pre MSP 
a veľké podniky, ako aj pre výskumné organizácie v pozícii 
partnerov)  
- výzva na predkladanie ŽoNFP (v rámci dvojkolového procesu 
výberu projektov) 

01/2020 04/2020 N/A N/A 04/2020 ● zriadenie alebo modernizácia výskumnej infraštruktúry 
● vznik a zabezpečenie činnosti technologicko – inovačnej platformy 
● realizácia úloh dlhodobého strategického aplikovaného výskumu  
a experimentálneho vývoja v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva 
s cieľom dosiahnutia inovácii (produkt, proces, organizačná inovácia) 
● podpora ochrany práv duševného vlastníctva 

● obstaranie dlhodobého hmotného majetku a nehmotného majetku 

● náklady na odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 
● mzdové výdavky 
● výdavky na zmluvný výskum a/alebo vývoj 
● nákup spotrebného materiálu 
● výdavky spojené so získaním, schválením a ochranou patentov a iných práv 
duševného vlastníctva 

Podpora rozvoja podnikania MSP v rámci transformácie 
uhoľného regiónu horná Nitra 

01/2020 04/2020 07/2020 10/2020 - ● uvedenie nového alebo inovovaného produktu na trh alebo inovácia 
produkčného procesu s cieľom podpory rozvoja podnikania a zvýšenia 
konkurencieschopnosti MSP v rámci transformácie uhoľného regiónu 
horná Nitra 

● obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (napr. nákup strojov, 
prístrojov, zariadení, softvéru, licencií, autorských práv a patentov, receptov, 
predmetov priemyselných práv) 

Podpora sieťovania podnikov (klastrov) 02/2020 05/2020 07/2020 09/2020 - ● zefektívnenie činnosti a rozvoj klastrových organizácií 
● podpora inovačného potenciálu, vzájomnej spolupráce  
a  internacionalizácie klastrových organizácií 

● obstaranie dlhodobého hmotného majetku a nehmotného majetku 
● mzdové výdavky 
● nákup spotrebného materiálu 
● služby 
● cestovné výdavky 
● výdavky spojené s účasťou na domácich a zahraničných propagačných  
a vzdelávacích podujatiach 

Podpora rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými 
odbornými školami 

02/2020 05/2020 08/2020 11/2020 - ● uvedenie nového alebo inovovaného produktu na trh alebo inovácia 
produkčného procesu za účelom rozvoja podnikania MSP a spolupráce 
MSP so strednými odbornými školami, ktoré sú v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) vo vybraných 
regiónoch 

● obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (napr. nákup strojov, 
prístrojov, zariadení, softvéru, licencií, autorských práv a patentov, receptov, 
predmetov priemyselných práv) 

Podpora rozvoja podnikania MSP s cieľom stimulácie 
endogénneho potenciálu pilotných regiónov 

02/2020 05/2020 08/2020 11/2020 - ● uvedenie nového alebo inovovaného produktu na trh alebo inovácia 
produkčného procesu s potenciálom podporiť rozvoj cestového ruchu  
vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja (PSK)  
a Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v rámci Iniciatívy EK 
catching-up regions 

● obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (napr. nákup strojov, 
prístrojov, zariadení, softvéru, licencií, autorských práv a patentov, receptov, 
predmetov priemyselných práv) 
● stavebné úpravy na rekonštrukčné práce za účelom dosiahnutia 
produktovej/procesnej inovácie 

* Termíny uzavretia prípadných ďalších hodnotiacich kôl sú stanovené v intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola. K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia Poskytovateľa z dôvodu nedostatočného 

dopytu  zo strany potenciálnych žiadateľov. Poskytovateľ zverejní upozornenie o plánovanom uzavretí výzvy na webovom sídle OP najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy. Skutočný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk. 

** Kompletné informácie k vyhláseným výzvam sú zverejnené na webovom sídle OP - TU. 

http://www.opvai.sk/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/

