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OPII-MH/DP/2020/11.3-26 - Podpora rozvoja podnikania MSP 
s cieľom stimulácie endogénneho potenciálu vybraných 
regiónov Prešovského samosprávneho kraja 

27.2.2020 31.8.2020 29.1.2021 30.4.2021 30.4.2021  uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo 
inovácia produkčného procesu žiadateľa so zameraním na rozvoj 
endogénneho potenciálu vybraných okresov Prešovského kraja 
v oblasti cestovného ruchu (v rámci iniciatívy pre zaostávajúce regióny) 

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

 stavebné výdavky na rekonštrukčné práce 

 mzdové výdavky na riadenie projektu 

OPII-MH/DP/2020/11.3-27 - Podpora rozvoja podnikania MSP 
s cieľom stimulácie endogénneho potenciálu vybraných 
regiónov Banskobystrického samosprávneho kraja 

27.2.2020 31.8.2020 26.2.2021 N/A 26.2.2021  uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo 
inovácia produkčného procesu žiadateľa so zameraním na rozvoj 
endogénneho potenciálu vybraných okresov Banskobystrického kraja 
v oblasti cestovného ruchu (v rámci iniciatívy pre zaostávajúce regióny) 

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

 stavebné výdavky na rekonštrukčné práce 

 mzdové výdavky na riadenie projektu 

OPII-MH/DP/2020/9.5-28 - Podpora sieťovania podnikov 
(klastrov)  

28.2.2020 29.5.2020 31.8.2020 30.11.2020 31.3.2021  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 

OPII-MH/DP/2020/11.3-30 - Podpora rozvoja podnikania MSP 
a spolupráce so strednými odbornými školami (vybrané okresy 
Banskobystrického kraja v rámci iniciatívy Catching-up 
Regions) 

7.12.2020 31.3.2021 30.6.2021 30.9.2021 -  uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo 
inovácia produkčného procesu žiadateľa v rámci podpory spolupráce 
MSP so strednými odbornými školami (SOŠ) v rámci 
Banskobystrického samosprávneho kraja (v rámci iniciatívy pre 
zaostávajúce regióny), a to s cieľom prispieť k zvýšeniu kvality 
praktického vyučovania študentov SOŠ vo vzťahu k aktuálnym 
trendom na trhu práce 

 obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (napr. nákup strojov, 
prístrojov, zariadení, softvéru, licencií, autorských práv a patentov, receptov) 
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Synergická podpora projektov, ktorým bola poskytnutá 
regionálna investičná pomoc  

3/2021 6/2021 9/2021 N/A -  synergická podpora pre podniky, ktoré sú prijímateľmi regionálnej 
investičnej pomoci poskytovanej zo štátneho rozpočtu SR na realizáciu 
investičných zámerov podľa zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej 
investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zdroje 
poskytnuté v rámci tejto výzvy budú predstavovať pre tieto podniky 
ďalší (doplnkový) zdroj financovania investičných zámerov, a to vo 
forme priamej pomoci (grant) 

 obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (napr. nákup strojov, 
prístrojov, zariadení, softvér, priemyselné práva, know-how a licencie), ktorý 
musí predstavovať súčasť oprávnených nákladov investičného zámeru  

Podpora projektov s tzv. pečaťou výnimočnosti (Seal of 
Excellence), ktoré neboli podporené z priamo riadených 
programov Európskej Komisie 

3/2021 6/2021 9/2021 N/A -  podpora výskumno – vývojových projektov, ktoré v rámci programu 
Horizont 2020 (pilot EIC Accelerator) získali známku excelentnosti za 
kvalitu (Seal of Excellence) a zároveň neboli z tohto programu finančne 
podporené 

 kategórie, maximálne sumy a metódy výpočtu oprávnených výdavkov projektu 
sú tie, ktoré sú vymedzené ako oprávnené podľa pravidiel programu Horizont 
2020 a ktoré vznikli po dátume predloženia projektu v rámci priamo riadeného 
programu EK a najneskôr do 31.12.2023  

Podpora projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu 
spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European 
Battery Innovation  

4/2021 7/2021 10/2021 N/A -  podpora úvodnej fázy (výskumno-vývojové činnosti) strategických 
projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného 
európskeho záujmu (IPCEI - Important Project of Common European 
Interest) s názvom European Battery Innovation 

 kategórie oprávnených výdavkov projektu sú tie, ktoré sú vymedzené ako 
oprávnené v zmysle prílohy Oznámenia EK č. 2014/C 188/2 Kritériá pre 
analýzu zlučiteľnosti štátnej pomoci na podporu vykonávania dôležitých 
projektov spoločného európskeho záujmu s vnútorným trhom (sú to napr. 
výdavky na štúdiu technickej uskutočniteľnosti, výdavky na nástroje a 
vybavenie v rozsahu a počas obdobia ich používania v rámci projektu, mzdové 
a režijné výdavky, výdavky na iný materiál, dodávky a podobné produkty 
potrebné na projekt atď.  

* Termíny uzavretia prípadných ďalších hodnotiacich kôl sú spravidla stanovené v intervale 2, resp. 3 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 www.opvai.sk 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 www.opvai.sk - TU. 

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

