INFOSERVIS MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SR
K PODPORE Z EUROFONDOV
- novinky - informácie - výzvy - kontakty -

Vážení čitatelia,
radi by sme vám predstavili novú elektronickú formu infoservisu, v ktorom vám budeme pravidelne prinášať prehľad aktuálnych
informácií k podpore z eurofondov. Snažili sme sa vybrať tie najdôležitejšie, či už pre našich súčasných, ale aj budúcich prijímateľov.
Dúfame, že poskytnuté informácie budú pre vás užitočné a pomôžu vám nájsť všetko potrebné pre jednoduchšiu implementáciu vašich
projektov, prípadne pri podávaní žiadostí o nenávratné ﬁnančné príspevky, alebo len tak pre inšpiráciu.
Prajeme príjemné čítanie
sekcia podporných programov MH SR

NOVINKY

Do pozornos� vám odporúčame zosumarizované dôležité informácie týkajúce sa aktuálnych výziev. Stačí kliknúť na oznam a
dozvedieť sa viac.
Aktualizácia výzvy na predkladanie žiados�
o poskytnu�e nenávratného ﬁnančného
príspevku s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-30
Aktualizácia
termínu
uzavre�a
prebiehajúceho hodno�aceho kola výzvy na
predkladanie
žiados�
o
poskytnu�e
nenávratného ﬁnančného príspevku s kódom
OPII-MH-DP-2020-11.3-27
Schéma štátnej pomoci na podporu
inova�vnych podnikov s obmedzeným
prístupom k úverovému ﬁnancovaniu zdrojmi
EŠIF v súvislos� s nákazou COVID-19 – SIH
v znení dodatku č.1
Informácia o plánovanom uzatvorení výzvy
s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-26

Oznam o uzavre� výzvy na predkladanie
žiados� o poskytnu�e NFP zameranej na
podporu rozvoja podnikania MSP a
spoluprácu so strednými odbornými školami
(kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-25)

Usmernenie č. 5 k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27

Informácia o predpokladanom termíne na
vydanie rozhodnu� v rámci 1. hodno�aceho
kola výzvy č. 28 a č. 29.

Informácia o predpokladanom termíne na
vydanie rozhodnu� v rámci 2. hodno�aceho
kola výzvy č. 28

Kritériá na výber dopytovo-orientovaných
projektov OP II pre vybrané oblas� podpory
v gescii MH SR, verzia 6.0

Ľahší prístup k ﬁnancovaniu projektov z OPII
vďaka zmluve o spolupráci medzi MH SR a
Komerční bankou, a. s.

Informácia o predĺžení termínu na vydanie
rozhodnu� v rámci 13. hodno�aceho kola
výzvy č. 19

Posun termínu uzavre�a prebiehajúceho
(prvého) hodno�aceho kola výzvy s kódom
OPII-MH/DP/2020/11.3-30

Usmernenie č. 5 k výzve
OPII-MH/DP/2020/11.3-26

s

kódom

NEPREHLIADNITE
Ak má vaša ﬁrma záujem o ﬁnančnú podporu z eurofondov, určite
by mala sledovať informácie k plánovaným výzvam. Bližšie údaje
nájdete na našej stránke.

Aktuálne možnos� z národných projektov
Radi by sme vám dali do pozornosti aktivity z národných projektov Národné poradenské
centrum II – BA kraj a Národné poradenské centrum regióny, ktoré realizuje Slovak Business Agency.
Coworking pre budúcich podnikateľov
Príležitosť pre všetkých tých, ktorí nechcú pracovať z domu.
Konzultácie pre budúcich podnikateľov
Pokiaľ chcete začať podnikať a máte veľa otázok, môžete využiť bezplatne odborné
individuálne poradenstvo vo vami vybranej oblas�.
10 hodín bezplatných konzultácií s odborníkom pre podnikateľov
Podnikatelia z celého Slovenska môžu tentokrát využiť bezplatné odborné poradenstvo a
vyriešiť aktuálne problémy spôsobené koronakrízou.

Súťaž REGIOSTARS
Európska komisia otvára už 14. ročník súťaže REGIOSTARS, ktorá odmeňuje každý rok najlepšie projekty
ﬁnancované v rámci poli�ky súdržnos�. Prijímatelia môžu svoje projekty prihlásiť v nasledujúcich kategóriách: inteligentná, zelená, spravodlivá a mestská Európa. Súťaž trvá do 9. mája 2021.
Podrobnos� k súťaži a prihlasovacie formuláre
Detaily jednotlivých kategórií v sprievodnom dokumente

APRÍL 2021
Synergická podpora projektov,
ktorým bola poskytnutá
regionálna inves�čná pomoc.

APRÍL 2021
Podpora projektov s tzv.
pečaťou výnimočnos� (Seal of
Excellence), ktoré neboli
podporené z priamo riadených
programov Európskej Komisie.

MÁJ 2021
Podpora významných projektov
spoločného európskeho záujmu
(IPCEI).

Predpokladaný termín
vyhlásenia výziev

SPOLU SME ZREALIZOVALI
25 dopytovo orientovaných výziev, v rámci ktorých bolo zazmluvnených
1 145 projektov vo výške NFP 458,6 mil. EUR.
614 riadne ukončených projektov a 531 projektov v realizácii.

Zazmluvnený nenávratný finančný príspevok
487 projektov v oblas� podpory
výskumu, vývoja a inovácií v priemysle
a službách.
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355 projektov v oblas� podpory
inovácií produktov alebo procesov
v existujúcich mikro, malých a stredných podnikoch.
Takmer 200 projektov v oblas� podpory inovácií produktov alebo procesov
v nových a začínajúcich mikro, malých
a stredných podnikoch.

Viac ako 100 projektov v oblas�
podpory inovácií produktov
alebo procesov v mikro, malých a
stredných podnikoch v najmenej
rozvinutých okresoch, pričom
najviac projektov sa realizovalo
v Lučenci (17) a v Košiciach –
okolie (11).

ÚSPEŠNÉ PROJEKTY

Príklady úspešných projektov, ako aj možnos� ﬁnančnej podpory z národných projektov sú pravidelne zverejňované na
www.opvai.sk na podstránke Projekty. Veríme, že vás úspešná prax iných inšpiruje aj pri realizácii vášho projektu,
prípadne pri rozhodovaní o predložení žiados� o nenávratný ﬁnančný príspevok.

Inova�vna komunikačná technológia pre zdravotníkov. Ide o mimoriadny projekt, ktorý inova�vnou
digitálnou
technológiou
rieši
záchranu pacienta. Dnes túto technológiu využíva viac ako 300
posádok zdravotnej záchrannej
služby, 7 kardiocen�er a približne
50 nemocníc na Slovensku. V roku
2020 sa prostredníctvom STEMI
realizovalo takmer 10 �síc žiados� o
konzultáciu medzi záchranármi
v teréne a lekármi-špecialistami v nemocniciach.

Podpora inteligentných inovácií vo
výrobnom procese spoločnos� ŠVEC
a SPOL, s. r. o. V rámci projektu si
prijímateľ obstaral novú technológiu,
plne
automa�zovanú
deliaco-ohýbaciu linku na spracovanie
plechu s centrálnym skladovým
systémom.
Zavedením
nových
HI-TECH riešení do výrobného procesu spoločnosť zvláda pokrývať dopyt
nielen zo Slovenska, ale aj z Rakúska,
Nemecka,
Holandska,
Fínska,
Švajčiarska a Španielska.

Mierová 19 / Mlynské nivy 44/a , 827 15 Bra�slava 212

vyzvy@mhsr.sk

+421 /2/ 4854 1413
(INFOLINKA)

www.opvai.sk / www.opii.gov.sk

