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Vážení čitatelia,

čaká nás posledný štvrťrok ďalšieho mimoriadneho roka, v ktorom pokračujeme s pokročilou implementáciou takmer 1 400 projektov. 
Režim zjednodušovania a zefektívňovania procesov je prioritne uplatňovaný vo vydávaných usmerneniach a dokumentoch pre  
urýchlenie čerpania finančnej pomoci. Koncom augusta sme vyhlásili pravdepodobne poslednú výzvu z programového obdobia 2014 – 
2020 zameranú na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom 
European Battery Innovation.  Ponúkame vám aj krátky prehľad dosiahnutých výsledkov, noviniek  z národných projektov a nezabudli 
sme ani na ďalšie inšpiratívne dopytovo orientované projekty realizované v gescii MH SR.  

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 dozviete sa viac.

Informácie k výzvam
Navýšenie alokácií výziev OPII-MH/DP/2020/11.3-23, OPII-MH/DP/2020/11.3-25, OPII-MH/DP/2020/11.3-30
Prezentácie z informačného seminára pre prijímateľov v rámci výziev OPII-MH/DP/2020/11.3-25, OPII-MH/DP/2020/11.3-26, OPII-MH/DP/2020/11.3-27
FAQ pre žiadateľov k odstráneniu nedostatkov v ŽoNFP v rámci výziev vyhlásených pod schémou štátnej pomoci 
FAQ k výzve s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-31 ( v čas� Pomôcky )
Informácia o zverejnení vzoru zmluvy o poskytnu� NFP pre výzvy s kódmi OPII-MH/DP/2021/9.5-31, OPII-MH/DP/2021/11.3-32, OPII-MH/DP/2021/12.1-33

Usmernenia k výzvam 
OPII-MH/DP/2020/11.3-25, OPII-MH/DP/2020/11.3-30, OPII-MH/DP/2021/9.5-31, OPII-MH/DP/2021/11.3-32, OPII-MH/DP/2021/12.1-33
Usmernenia nájdete zverejnené v aktualitách, ako aj v samotnom znení konkrétnej výzvy. 

Dôležité dokumenty
Zmena zmluvy v čase krízovej situácie – Hromadná zmena zmluvy o poskytnu� NFP  
Aktualizácia podmienok zabezpečenia pohľadávky zo zmluvy o poskytnu� NFP
Schéma štátnej pomoci na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnos� za kvalitu (Seal of Excellence)

Nová webová stránka Vesmír podpory. Jednoducho a prehľadne spracované všetky dostupné možnos� a formy pomoci v gescii 
Ministerstva hospodárstva SR. Zis�te, akú podporu môžete od štátu získať, vyberte si jednotlivé programy podľa svojich priorít.
Viac info na h�ps://vesmirpodpory.sk/. 

https://www.opvai.sk/aktuality/navysovanie_alokacie_vyziev/
https://www.opvai.sk/aktuality/infoseminar_prijimatelia_vyzvy_25_26_27/
https://www.opvai.sk/aktuality/faq_odstranenie_nedostatkov_schcemy_statnej_pomoci/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/2842021_vyzva-31_synergicka-podpora/
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/vzor_zmluvy_nfp/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/
https://www.opvai.sk/
https://www.opvai.sk/
https://www.opvai.sk/aktuality/zmena-zmluvy-v-case-krizovej-situacie-hromadna-zmena-zmluvy-o-poskytnuti-nfp/
https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie_zabezpecenie_pohladavky_verzia_23/
https://www.opvai.sk/dokumenty/schemy/
https://vesmirpodpory.sk/
https://vesmirpodpory.sk/


Predstavujeme vám aktuálne vyhlásenú výzvu, bližšie informácie nájdete 
na našej stránke www.opvai.sk.

 

Podpora projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného 
európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Ba�ery Innova�on 
(kód výzvy OPII-MH/DP/2021/9.5-34)

Výzva podporí výskumno-vývojovú a inovačnú fázu projektov, ktoré sú súčasťou významného 
spoločného európskeho záujmu (IPCEI – Important Project of Common European Interest) 
s názvom European Ba�ery Innova�on (EuBatln). Rezort hospodárstva prostredníctvom 
vyhlásenej výzvy podporuje realizáciu dôležitých projektov, ktoré umožňujú spájať vedomos�, 
odborné znalos�, finančné zdroje a hospodárske subjekty. 
Podporené budú projekty, v rámci ktorých bolo poskytnu�e štátnej pomoci Slovenskou republikou 
už no�fikované a rozhodnuté Európskou komisiou. Ide o projekty s významným inovačným 
charakterom, alebo predstavujú z hľadiska výskumu, vývoja a inovácií dôležitú pridanú hodnotu 
v odvetviach batériového priemyslu. Zároveň riešia problémy v sociálnej, technologickej alebo 
ekonomickej oblas� udržateľným spôsobom a výrazne prispievajú k dosiahnu�u vytýčených cieľov 
IPCEI EuBatIn. Nenávratné finančné príspevky sú určené pre projekty s realizáciou činnos� 
spadajúcich do výskumno-vývojovej a inovačnej fázy no�fikovaného IPCEI projektu, príp. jej čas�, 
pričom žiadateľ nepožiadal o finančnú podporu z iného verejného zdroja. Projekt zároveň 
musí byť v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR a jeho 
realizácia v niektorej z domén inteligentnej špecializácie, ktorými  sú Dopravné prostriedky pre 
21. storočie, Priemysel pre 21. storočie, Digitálne Slovensko  a krea�vny priemysel, Zdravie 
obyvateľstva a zdravotnícke technológie či Zdravé potraviny a životné prostredie.

 

 

NEPREHLIADNITE 
AKTUÁLNE VÝZVY

Oprávnení žiadatelia:
Výzva je určená podnikateľom, ktorí budú realizovať 
no�fikované projekty, ktoré sú súčasťou IPCEI 
s názvom EuBatln. 

Miesto realizácie projektu: 
Celé územie SR mimo Bra�slavského samosprávneho 
kraja.

Finančné prostriedky zo zdrojov EÚ určené 
na výzvu: 
50 mil. eur

ÚPLNÉ ZNENIE VÝZVY NÁJDETE NA TOMTO
ODKAZE

https://www.opvai.sk/aktuality/vyhlasenie_vyzy_34/


NEPREHLIADNITE 
MOŽNOSTI Z NÁRODNÝCH PROJEKTOV
Aj v tomto čísle pokračujeme v predstavovaní príležitos� pre podniky z národných projektov.  Podporu internacionalizácie 
malých a stredných podnikov realizuje Slovenská agentúra pre rozvoj inves�cií a obchodu a Slovak Business Agency. 

Projekty
riadne
ukončené

Projekty
v realizácii

Projekt zabezpečuje organizačnú a odbornú podporu malých a stredných podnikov 
formou národnej prezentácie v zahraničí a medzinárodnej spolupráce na Slovensku 
a v zahraničí. Zvyšuje kvalifikáciu podnikov prostredníctvom Exportnej akadémie, ako aj 
rozvoj dodávateľských reťazcov s cieľom zapájania podnikov do subdodávateľských sie�. 
Projekt vytvoril tzv. Trade Pointy, ktoré poskytujú poradenské a podporné služby 
v jednotlivých krajoch SR. Zabezpečenie národných stánkov na zahraničných veľtrhoch 
a výstavách, podpora sourcingových a kooperačných ak�vít, zapojenie podnikov 
do komunitárnych programov EÚ či elektronické podnikanie je rovnako zámerom 
projektu.

Pre viac informácií navš�vte webovú stránku projektu www.sario.sk v gescii SARIO 
a stránku www.sbagency.sk v gescii SBA.

Podpora internacionalizácie MSP

prijímateľ: Slovenská agentúra pre rozvoj 
inves�cií a obchodu 
partner: Slovak Business Agency

miesto realizácie: Trnavský, Trenčiansky, Nitrian-
sky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický 
samosprávny kraj

realizácia projektu: 01/2017 – 10/2023

nenávratný finančný príspevok: 35 572 884,95 eur 

https://www.sario.sk/sk/np
http://www.sbagency.sk/narodny-projekt-podpora-internacionalizacie-msp#.YUyWjHCm2Ul


NEPREHLIADNITE 
ZÍSKAJTE VOUCHER Z NÁRODNÝCH PROJEKTOV

VOUCHER V OBLASTI  PROCESNÉHO AUDITU

Voucher v oblas� procesného auditu bude poskytovaný v rámci 
pripravovanej výzvy Slovak Business Agency z národných projek-
tov podnikateľských cen�er. Malí a strední podnikatelia budú 
môcť už onedlho získať nefinančný príspevok, ktorý im umožní 
skontrolovať niektoré kľúčové oblas� ich podnikania. Momentál-
ne SBA vytvára zoznam možných realizátorov a hľadá expertné 
spoločnos�, ktoré budú realizovať pre schválených žiadateľov 
firemné audity v rôznych oblas�ach. 

Národné projekty NPC II – BA kraj a NPC v regiónoch, viac info 
na www.npc.sk 

Krea�vny voucher pre podnikateľov, ktorí môžu získať pre svoj 
biznis profesionálne služby z krea�vneho priemyslu v rámci 
oblas� dizajnu, reklamy a marke�ngu, IKT – počítačového 
programovania a architektúry. 

Národný projekt Podpora krea�vneho priemyslu na Slovensku, 
viac info na  www.vytvor.me  

KREATÍVNY VOUCHER

Inovačný voucher určený podnikateľom z celého Slovenska, 
okrem Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Po 
veľkom záujme o pilotný projekt v BBSK dostanú od októbra 
finančnú pomoc na inovácie aj podnikatelia z ostatných krajov 
Slovenska. Poukážky môžu firmy využiť na poradenské služby 
zamerané na akceleráciu inovácií a na služby spojené s výsku-
mom a vývojom. Podnikom pomôžu v zavádzaní inovácií vlast-
ných produktov, služieb, procesov alebo zefek�vnení svojho 
obchodného modelu. 

INOVAČNÝ VOUCHER 

INOVAČNÝ VOUCHER IPCEI  

Inovačný voucher IPCEI je určený podnikom, ktoré majú potenciál 
efek�vne sa zapojiť do projektov IPCEI v oblas� vodíkových tech-
nológií a mikroelektroniky. Cieľom je podporiť �eto podniky 
vo vytvorení kvalitnej projektovej dokumentácie pre účely no�fi-
kačného procesu na základe Oznámenia EK.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnos� slovenskej 
ekonomiky, viac info na  www.inovujme.sk

https://www.npc.sk/sk/aktuality/hladame-spolupracovnikov-pre-realizacie-procesnych-auditov/
www.vytvor.me
www.inovujme.sk
www.inovujme.sk


Prinášame vám stručný prehľad údajov k podporeným 
oblas�am v rámci implementácie dopytovo orientovaných 
projektov k 3. štvrťroku 2021 v gescii MH SR.  

SPOLU SME ZREALIZOVALI

Doteraz sme podporili projekty najmä
v nasledovných oblas�ach: 

244 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;
63 projektov v oblas� podpory MSP v hornej 
Nitre v osobitnej výzve nadväzujúcej na inicia-
�vu EK zameranej na transformáciu uhoľného 
regiónu;
39 projektov v oblas� podpory MSP s cieľom 
rozvoja potenciálu v cestovnom ruchu 
v rámci Inicia�vy EK Catching up regions v BBSK 
a PSK;
28 projektov v oblas� spolupráce MSP a stred-
ných odborných škôl v rámci 
Inicita�vy EK Catching up regions v PSK.  
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218

164
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*Počet projektov: 1 415

Prehľad projektov podľa jednotlivých krajov: 

*Celkový počet podporených jedinečných projektov je 1 382. Niektoré projekty sa realizujú v rámci viacerých krajov, ich počet tak na úrovni krajov predstavuje hodnotu 1 415. 

počet vyhlásených  dopytovo-
orientovaných výziev v celkovej
alokácii 1 014 586 428 eur 

29

1 382 celkový počet podporených
jedinečných projektov

533,853
mil. eur

celkové kontrahovanie dopytovo
orientovaných projektov, pričom
čerpanie NFP 253,604 mil. eur



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

+421  /2/  4854 1413 (INFOLINKA)  

vyzvy@mhsr.sk  

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

ÚSPEŠNÉ PROJEKTY
Pokračujeme v predstavovaní ďalších úspešných projektov zameraných na inováciu vývoja 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 uchádzaní sa o podporu z eurofondov. 

Predmetom spoločnos� je výroba plas-
tových misiek, kelímkov, zatváracích 
obalov, technických obalov 
použiteľných v potravinárskej a priemy-
selnej sfére. Hlavným výrobným 
programom sú podložky a najmä vložky 
do dezertných a keksových obalov. 
Špecifickým výrobkom sú rôzne 
�aš�čky s objemom od 2 do 50 ml 
vyrábané z plastu. Spoločnosť pri ich 
výrobe dbá na kvalitu produkcie, 
pričom už od dodávateľov vyžaduje 
potrebnú kvalitu materiálu 
deklarovanú laboratórnym rozborom                                               
a cer�fikátmi. V rámci projektu si 
spoločnosť obstarala inova�vnu tech-
nológiu - 3-osové CNC ver�kálne 
centrum, ktoré  umožní vyrábať nové 
typy výrobkov rôznych veľkos� 
a druhov a následne distribuovať 
do ďalších odvetví priemyslu, napr. 
do automobilového priemyslu. 

Spoločnosť je slovenským výrobcom a dodá-
vateľom CNC strojov a cen�er na delenie 
materiálov plazmou, laserom, kyslíkom, vodným 
lúčom a vysokootáčkovým vretenom. Ide o mecha-
tronické systémy z vlastného vývoja spoločnos� 
vybavené pokročilými riadiacimi systémami 
vrátane CAM so�vérov a špecializovaných modu-
lov na konkrétne aplikácie. Zariadenia sú 
využívané v rôznych odvetviach najmä strojárskej 
výroby - výroba lodí, oceľových konštrukcií, čas� 
podvozkov a skeletov rôznych strojov. Spoločnosť 
si vďaka realizácii projektu výrazne inovovala 
výrobný proces obstaraním inova�vneho ver�kál-
neho frézovacieho a vyvŕtavacieho centra 
do výrobnej prevádzky. Prostredníctvom obstara-
nia nového zariadenia a jeho začlenenia do výrob-
ného procesu spoločnos� došlo k zautoma�zova-
niu, zvýšeniu kvality, presnos�, produk�vity, zníže-
niu záťaže a namáhavej fyzickej práce zamestnan-
cov a zlepšeniu prepojenia výroby so zavedenými 
produkčnými informačnými systémami.

Inovácia výrobného procesu v spoločnos� MicroStep, spol. s r. o. Obstaranie inova�vnej technológie v spoločnos� SAWIUS, s. r. o.

Projekt zabezpečuje organizačnú a odbornú podporu malých a stredných podnikov 
formou národnej prezentácie v zahraničí a medzinárodnej spolupráce na Slovensku a v 
zahraničí. Zvyšuje kvalifikáciu podnikov prostredníctvom Exportnej akadémie, ako aj 
rozvoj dodávateľských reťazcov s cieľom zapájania podnikov do subdodávateľských sie�. 
Projekt vytvoril tzv. Trade Pointy, ktoré poskytujú poradenské a podporné služby v jednot-
livých krajoch SR. Podpora alterna�vnych obchodných a podporných pla�oriem, zapo-
jenie podnikov do komunitárnych programov EÚ či elektronické podnikanie je rovnako 
zámerom národného projektu. 

https://www.opvai.sk/zoznam-projektov/
https://www.opvai.sk/zoznam-projektov/uspesne_dop_propagacia/



