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Vážení čitatelia,

pripravili sme pre vás ďalšie vydanie infoservisu, v ktorom vám prinášame aktuálne informácie pre projekty Seal of Excellence 
a možnosti synergickej podpory podnikom, ktoré sa môžu uchádzať o nenávratné finančné príspevky 
z eurofondov. Okrem aktuálnych a plánovaných  výziev vám predstavíme aj ďalšie inšpiratívne už ukončené projekty, ako aj spoločne 
dosiahnuté výsledky k 1. polroku 2021. 

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.

Vyhlásenie výzvy zameranej na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna inves�čná pomoc (kód OPII-MH/DP/2021/9.5-31).
Prezentácia z online semináru k výzve zameranej na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna inves�čná pomoc (kód 
OPII-MH/DP/2021/9.5-31).

Vyhlásenie výziev zameraných na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnos� za kvalitu – Seal of Excellence (kódy 
OPII-MH/DP/2021/11.3/32 a OPII/MH/DP/2021/12.1/33).
Prezentácia z online semináru k výzvam zameraným na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnos� za kvalitu – Seal of Excellence (kódy 
OPII-MH/DP/2021/11.3/32 a OPII/MH/DP/2021/12.1/33).

Zverejnenie FAQ pre žiadateľov k odstráneniu nedostatkov v ŽoNFP prostredníctvom doplnenia ŽoNFP a Inštrukcie k možnos� sledovania posunu ŽoFNP 
v ITMS2014+.

Aktualizácia riadiacej dokumentácie - Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania; Príručka pre 
prijímateľa pre dopytovo – orientované projekty OP II, verzia 6.1.

Ochrana finančných záujmov EÚ v SR, zverejnenie výročnej správy OLAF za rok 2020.

https://www.opvai.sk/aktuality/vyzva-na-synergicku-podporu-projektov-ktorym-sa-poskytuje-regionalna-investicna-pomoc-kod-opii-mhdp202195-31/
https://www.opvai.sk/aktuality/infoseminar_vyzva_31/
https://www.opvai.sk/aktuality/vyhlasenie_vyziev_32_a_33/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/452021_vyzva_32_seal_of_excellence/
https://www.opvai.sk/aktuality/faq_instrukcie_pre_ziadatelov/
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/
https://www.mhsr.sk/eu-a-fondy/eurofondy/ochrana-financnych-zaujmov-eu/ochrana-financnych-zaujmov-europskej-unie-v-slovenskej-republike


Ak má vaša firma záujem o finančnú podporu z eurofondov, stačí 
sledovať www.opvai.sk a prihlásiť sa na odber noviniek, potom vám 
žiadna príležitosť neujde. Predstavujeme vám aktuálne vyhlásené 
výzvy, bližšie údaje k nim nájdete na našej stránke.  

 Zameranie výzvy č. 31:
Synergická podpora projektov, ktorým sa poskytuje regionálna 
investičná pomoc 

Finančná podpora z výzvy je určená na obstaranie strojov, 
prístrojov, zariadení a dlhodobého nehmotného majetku (prie-
myselné práva, licencie, know-how). Nové technológie budú 
využívané pri vývoji alebo inovácii technicky vyspelých výrobkov 
alebo procesov za účelom ich použi�a vo výrobe, tvorbe nového 
alebo inovovaného produktu či inovácii produkčného procesu 
žiadateľa.

Oprávnení žiadatelia: Fyzické alebo právnické osoby oprávnené 
na podnikanie
Miesto realizácie projektu: mimo Bra�slavského kraja
Finančné prostriedky zo zdrojov EÚ určené na výzvu:
30 mil. eur

 

Zameranie výziev č. 32 a č. 33 - Seal of Excellence:
Podpora projektov, ktoré získali známku excelentnosti za kvalitu a neboli 
podporené z priamo riadených programov Európskej Komisie

Cieľom  oboch výziev  je podporiť výskumno – vývojové projekty, ktorým bola 
vzhľadom na ich technologickú inova�vnosť udelená známka excelentnos� za kva-
litu (Seal of Excellence) v rámci nástroja EIC Accelerator Pilot programu Horizont 
2020 v termíne po 1. januári 2018. Podmienkou je, že projekty zároveň nemohli byť 
finančne podporené z priamo riadeného programu EK. 
Známka excelentnos� za kvalitu sa udeľuje projektom na základe hodnotenia 
a zoradenia nezávislými odborníkmi, pričom sa považujú za excelentné a hodné 
financovania z verejných zdrojov. Ide o projekty priemyselného výskumu a experi-
mentálneho vývoja v rôznych odvetviach hospodárstva.

Oprávnení žiadatelia o NFP: Fyzické alebo právnické osoby oprávnené na pod-
nikanie spĺňajúce definíciu MSP 
Miesto realizácie projektu: 
- mimo Bra�slavského kraja výzva s kódom OPII-MH/DP/2021/11.3-32
- v Bra�slavskom kraji výzva s kódom OPII-MH/DP/2021/12.1-33
Finančné prostriedky zo zdrojov EÚ určené na výzvy: 
12,8 mil. eur na výzvu s kódom OPII-MH/DP/2021/11.3-32
18,3 mil. eur na výzvu s kódom OPII-MH/DP/2021/12.1-33

JÚL 2021

Podpora projektov, ktoré sú súčasťou 
významného projektu spoločného 

európskeho záujmu (IPCEI) s názvom 
European Ba�ery Innova�on   

(PREDPOKLADANÝ TERMÍN VYHLÁSENIA VÝZVY)

NEPREHLIADNITE 
AKTUÁLNE A PLÁNOVANÉ VÝZVY

https://www.opvai.sk/newsletterregistration


NEPREHLIADNITE 
MOŽNOSTI Z NÁRODNÝCH PROJEKTOV

V minulom vydaní sme vám predstavili ak�vity z národných projektov - Národné poradenské centrum II – BA kraj 
a Národné poradenské centrum regióny - ktoré realizuje Slovak Business Agency. V tomto čísle vám prezentujeme 
možnos� z  projektu – Podpora rozvoja krea�vneho priemyslu na Slovensku. 

Projekty
riadne
ukončené

Projekty
v realizácii

prijímateľ: Slovenská inovačná a energe�cká 
agentúra 

miesto realizácie: Bra�slavský, Trnavský, 
Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Bansko-
bystrický, Prešovský a Košický samosprávny 
kraj

realizácia projektu: 03/2017 – 06/2023

nenávratný finančný príspevok:
12 782 809,53 eur Pre viac informácií navš�vte webovú stránku projektu                h�ps://vytvor.me

Malí a strední podnikatelia môžu v rámci projektu využiť šancu a získať pre svoj biznis 
profesionálne služby v rámci krea�vneho priemyslu. Subjekty, pôsobiace v oblas� 
krea�vneho priemyslu, zverejnené v Galérii realizátorov, poskytujú svoje služby a vytvo-
ria pre podniky diela, na ktoré je možné získať podporu, prostredníctvom krea�vneho 
vouchera vo výške maximálne 50 % nákladov. Maximálna výška podpory je vždy uvedená 
v konkrétnej výzve. Aj vďaka tejto príležitos� môžu podniky zvýšiť svoju konkurencie-
schopnosť a inovačný potenciál. Na čo sa dá krea�vny voucher použiť?

Dizajn

Architektúra

Reklama
a marke�ng

IKT - počítačové
programovanie

PODPORA ROZVOJA
KREATÍVNEHO

PRIEMYSLU
NA SLOVENSKU

https://vytvor.me/galeria.html
https://vytvor.me/


Prinášame vám stručný prehľad údajov k podporeným 
oblas�am v rámci implementácie projektov k 1. polroku 2021 
v gescii MH SR. 

SPOLU SME ZREALIZOVALI

Doteraz sme podporili projekty najmä
v nasledovných oblas�ach: 

209 projektov v  oblas� podpory inteligentných 
inovácií v priemysle; 
104 projektov v oblas� podpory MSP v najme-
nej rozvinutých regiónoch v rámci špecificky 
zameraných výziev pre �eto regióny;
49 projektov v oblas� podpory MSP v hornej 
Nitre v osobitnej výzve nadväzujúcej na inicia-
�vu EK zameranej na transformáciu uhoľného 
regiónu;
44 schválených projektov v oblas� podpory MSP 
s cieľom rozvoja potenciálu v cestovnom ruchu 
v rámci Inicia�vy EK Catching up regions v BBSK 
a PSK;
26 schválených projektov v oblas� spolupráce 
MSP a stredných odborných škôl v rámci 
Inicita�vy EK Catching up regions v PSK.  
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počet vyhlásených  dopytovo-
orientovaných výziev v celkovej 
alokácii 962 521 428 eur 

28

celkové kontrahovanie, pričom 
čerpanie NFP 243, 828 mil. eur  503, 18 mil. eur

celkový počet podporených 
jedinečných projektov 1 273

*Počet projektov: 1 305

Prehľad projektov podľa jednotlivých krajov: 

*Celkový počet podporených jedinečných projektov je 1 273. Niektoré projekty sa realizujú v rámci viacerých krajov, ich počet tak na úrovni krajov predstavuje hodnotu 1 305. 
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+421  /2/  4854 1413 (INFOLINKA)  

vyzvy@mhsr.sk  

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

ÚSPEŠNÉ PROJEKTY
Predstavujeme vám ďalšie úspešné projekty zamerané na inováciu, vývoj a digitalizáciu výroby. Príklady dobrej praxe, 
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 pred-
ložení žiados� o nenávratný finančný príspevok.

Prijímateľ APIS, spol. s r. o., sa venuje 
výskumu, vývoju, výrobe, systémovej 
integrácii a realizácii dodávok komplex-
ných iden�fikačných, autorizačných 
a komunikačných zariadení. Realizáciou 
projektu bola dosiahnutá inovácia 
produktu vysokého stupňa spočívajúca 
v jeho vývoji a následnej výrobe. Ide 
o komplexné komunikačné zariadenie 
FaceControl, ktoré je orientované na 
riadenie výrobných a podporných 
procesov v priemysle v rámci Industry 
4.0. s využi�m najmodernejších tech-
nológií iden�fikácie a monitorovania 
osôb pomocou metód rozpoznávania 
tvárí v priestore za účelom robo�zácie 
a automa�zácie procesov.

Spoločnosť Sova Digital, a. s., v rámci projektu 
vytvorila nový inova�vny produkt s názvom Test-
Bed 4.0. Ide o jedinečné laboratórium, pracovisko 
určené na navrhovanie a overovanie riešení 
a princípov Industry 4.0 pred ich aplikovaním do 
priemyselných podnikov. Projekt realizoval výskum 
interakcie reálnych procesov vo výrobe s digitálny-
mi simulačnými modelmi. Analýzy, ktoré boli 
vykonávané na vytvorených kyber-fyzikálnych 
systémoch, prispeli k vzniku nových stratégií riade-
nia výroby a logis�ky v priemysle. Podstatou 
a účelom projektu bolo vytvoriť systém, z ktorého 
bude možné získavať všetky dôležité dáta 
z reálnych výrobných a logis�ckých systémov. 
Spojenie s digitálnymi modelmi umožní vytvárať 
plynulejšie toky všetkých procesov v priemysel-
ných podnikoch. Zámerom pracoviska je aj rozvoj 
vzdelávania a vytváranie spolupráce priemyslu 
a univerzít.

Implementácia digitálnych so�vérov do výroby FaceControl – komplexné komunikačné zariadenie pre inova�vne
riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle

https://www.opvai.sk/zoznam-projektov/
https://www.opvai.sk/zoznam-projektov/
https://www.opvai.sk/media/102360/sova-digital_12102020.pdf



