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Vážení čitatelia,

vitajte na stránkach Infoservisu aj v roku 2022. Plánujeme vám aj naďalej prinášať aktuality o novinkách, 
vydávaných usmerneniach, dokumentoch, ako aj o celkovej podpore v rámci eurofondov. Postupne v ďalších číslach 
zaradíme už konkrétne informácie o nových možnostiach získania nenávratných finančných príspevkov
v rámci programového obdobia 2021 – 2027  z Programu Slovensko. Stručne vám ich predstavíme 
aj v tomto čísle.  
Čaká nás náročný rok, v ktorom sa bude ukončovať viac ako 250 projektov a zároveň rozbiehať podpora z nového 
programu. Pozývame vás využiť príležitosť pre vaše podniky aj naďalej a zabezpečiť im potrebnú stabilitu 
a konkurencieschopnosť. 
K tomu vám želáme úspešný nový rok 2022.

Prajeme príjemné čítanie.

Sekcia podporných programov



NOVINKY

Do pozornos� vám odporúčame zosumarizované dôležité informácie a aktuality. Stačí 
kliknúť na oznam a dozvedieť sa viac. 

Informácie k výzvam
Výzvy na výber expertov na spoluprácu počas implementácie projektov, ktorým bola udelená známka excelentnos� za kvalitu (Seal of Excellence) 
a ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Ba�ery Innova�on

Zmena zmluvy v čase krízovej situácie – Hromadná zmena zmluvy o poskytnu� NFP č. 2 týkajúca sa 17 vyhlásených výziev 

Informácia o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnu� v rámci 3. hodno�aceho kola výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-26 – február 2022

Uzavre�e výzvy OPII-MH/DP/2021-11.3-32 zameranej na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnos� za kvalitu (Seal of 
Excellence) k 31. 12. 2021

Usmernenie k výzve OPII-MH/DP/2021/9.5-31

Metodické pomôcky 
Metodická pomôcka k verejnému obstarávaniu v rámci výziev OPII-MH/DP/2021/11.3-32, OPII-MH/DP/2021/12.1-33 a OPII-MH/DP/2021/9.5-34 

Aktualizácia Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov OPII, verzia 2.2

Dôležité dokumenty 
Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu v znení dodatkov č. 1-7 

https://www.opvai.sk/aktuality/vyzvy_na_vyber_expetov_32_33_34/
https://www.opvai.sk/ziadatel-prijimatel/mhsr_prijimatel/zmena-zmluvy-v-case-krizovej-situacie-hromadna-zmena-zmluvy-o-nfp/
https://www.opvai.sk/aktuality/vydanie_rozhodnuti_2hk_vyzva26/
https://www.opvai.sk/sk/aktuality/usmernenie_c4_vyzva31/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/452021_vyzva_32_seal_of_excellence/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/452021_vyzva_33_seal_of_excellence_ba_kraj/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/3182021_34_ipcei_european_battery_innovation/
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie
https://www.opvai.sk/dokumenty/schemy/
https://www.opvai.sk/aktuality/uzatvorenie_vyzvy32/


Rok 2022 bude najmä o ukončovaní rozbehnutých projektov. MH SR neplánuje vyhlásiť už 
žiadnu ďalšiu výzvu z tohto programového obdobia z Operačného programu Integrovaná 
infraštruktúra, svoje ďalšie plány smeruje v rámci nového Programu Slovensko. Bližšie 
informácie o možnos�ach čerpania finančných príspevkov vám prinesieme v ďalšom čísle.  
 

Program Slovensko
Eurofondy na roky 2021 – 2027 zastrešuje nový Program Slovensko, ktorého riadiacim orgánom 
je Ministerstvo inves�cií, regionálneho rozvoja a informa�zácie SR. V rámci 5  cieľov poli�ky 
súdržnos� bude SR čerpať 12,6 mld. eur na nasledujúce oblas�: 

 

NEPREHLIADNITE 

Ministerstvo hospodárstva SR 
pokračuje aj v tomto novom 
programovom období ako 
sprostredkovateľský orgán 
v podpore oblas� výskumu, 
inovácií a využívania pokročilých 
technológií,  ako aj mikro, 
malých a stredných podnikov.

Pre oblasť energe�ckej efek�v-
nos�, znižovania emisií 
skleníkových plynov, obno-
viteľných zdrojov energie, inteli-
gentných energe�ckých 
systémov a uskladňovania ener-
gie bude sprostredkovateľským 
orgánom Slovenská inovačná 
a energe�cká agentúra. 

Konkurencieschopnejš ia  a  intel igentnejš ia
Európa

Zelenšia,  n ízkouhl íková
Európa 

Rozvoj vedy, výskumu, budovanie inteligentných miest  
a regiónov, digitálne riešenia pre občanov, podniky, 
výskumné organizácie a orgány verejnej správy, rozvoj 
malého a stredného podnikania, rozvoj zručnos� pre 
inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu 
a podnikanie a zvyšovanie digitálnej pripojiteľnos�.

Zlepšenie energe�ckej efek�vnos�, OZE, 
dostupnosť pitnej vody a dobudovanie kana-
lizácií, zlepšenie odpadového hospodárstva, 
podpora  mestskej mobility vrátane cyklo-
dopravy, ochrana prírody.

Sociálnejš ia  Európa
Podpora vzdelávania, 
zdravotníctva, trhu práce, 
sociálnych služieb.

Európa bl ižš ie  k  občanom
Podpora udržateľného 
cestovného ruchu, regionálnej  
a miestnej infraštruktúry pre 
pohybové ak�vity, zveľadenie 
kultúrneho dedičstva.

Prepojenejš ia  Európa
Dobudovanie diaľnic 
a rýchlostných ciest, 
modernizácia železníc, 
vodnej infraštruktúry a 
zlepšenie regionálnej 
dostupnos�. 



NEPREHLIADNITE 
MOŽNOSTI Z NÁRODNÝCH PROJEKTOV
Aj v tomto roku pokračujeme v predstavovaní príležitos� pre podniky z národných projektov.  Prvýkrát 
na týchto stránkach dostáva priestor národný projekt Monitoring podnikateľského prostredia v súlade 
s uplatňovaním princípu „Think Small First“, ktorý realizuje Slovak Business Agency a zároveň vám priblížime 
aj nové možnos� v rámci krea�vnych voucherov z dielne SIEA. 

Projekty
v realizácii

Ponúkať služby cez krea�vne vouchery už môžu
aj začínajúci podnikatelia

Koncom novembra sprístupnila SIEA registráciu do Galérie realizátorov aj 
začínajúcim podnikateľom. Svoje služby budú môcť ponúkať prostredníc-
tvom krea�vnych voucherov do 30. júna 2023. Galéria realizátorov je 
najväčšou dostupnou databázou podnikateľov z krea�vneho priemyslu 
na Slovensku. Zámerom vytvorenia podkategórie galérie realizátorov Junior 
je dať príležitosť aj začínajúcim podnikateľom. Svoje doterajšie výsledky, či 
por�ólio svojich prác a služieb môžu verejne sprístupniť prostredníctvom 
galérie, čo umožní potenciálnym klientom vytvoriť si konkrétnejšiu pred-
stavu o kvalite nimi ponúkaných služieb.

Podrobné informácie o podmienkach sú k dispozícii na stránke 
www.vytvor.me v sekcii realizátor. Národný projekt Podpora rozvoja 
krea�vneho priemyslu na Slovensku realizuje SIEA v rámci OPII. 

Projekt realizuje systema�cké monitorovanie podnikateľského prostredia 
v SR a v ďalších krajinách EÚ v kontexte inicia�vy Small Business Act for 
Europe (SBAfE), ktorá zabezpečuje hodnotenie vykonávané Európskou 
komisiou. 
Ak�vity projektu zahŕňajú kon�nuálne monitorovanie podnikateľského pros-
tredia, spracovanie analýz a prieskumov, vytváranie databáz ukazovateľov 
malých a stredných podnikov (MSP), mapovanie aktuálneho prostredia 
a situácie MSP z pohľadu uplatňovania princípov inicia�vy SBA. Zámerom 
projektu je aj iden�fikovať a analyzovať bariéry rozvoja podnikania MSP, 
porovnávať podmienky podnikania v SR s ostatnými krajinami, najmä 
so susediacimi krajinami EÚ a iden�fikovanie vhodných príkladov opatrení 
pre ich využi�e v rámci podmienok SR.

Výstupom projektu sú správy o prostredí MSP, informačné materiály pre 
podnikateľov, ako aj špecializované správy a štúdie a ďalšie podklady pre 
potreby akademickej sféry a pre informovanie širokej verejnos�, ktoré 
nájdete na h�p://monitoringmsp.sk/. 

Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu
„Think Small First“

prijímateľ: Slovak Business Agency

miesto realizácie: celá SR

realizácia projektu: 05/2016 – 6/2023

zazmluvnená suma: 8 473 564  eur 

1 2 3

Je vaša činnosť 
uvedená v zozname 

oprávnených 
činnos�?

4

Vyplňte 
žiadosť

Overenie a schválenie
realizátora. Po vašej registrácii

dostanete no�fikačný email
s ďalším postupom.

Zaradenie do Galérie 
realizátorov.

Ako sa stať súčasťou Galérie realizátorov a jej podkategórie Junior?

http://monitoringmsp.sk/
https://vytvor.me/opravnene-cinnosti.html
https://vytvor.me/realizator.html#form-realizatori
https://vytvor.me/galeria.html
www.vytvor.me


Aj vďaka vám sa nám podarilo spoločne zazmluvniť v rámci MH SR  90,12% pridelených financií  
v hodnote viac ako 1,262 mld. eur. Prinášame vám stručný prehľad údajov k podporeným oblas�am 
v rámci implementácie dopytovo orientovaných projektov, ako aj za národné projekty a finančné 
nástroje ku koncu roka 2021 v gescii MH SR.  

SPOLU SME ZREALIZOVALI

Podporili sme projekty aj napríklad v týchto oblas�ach: 

824 projektov v oblas� podpory konkurencieschopnos� MSP, z toho napr.:

- 104 projektov v oblas� podpory MSP v najmenej rozvinutých        

    regiónoch

-   84 projektov v oblas� podpory podnikania v hornej Nitre

-   55 projektov v oblas� podpory podnikania v cestovnom ruchu 

    v rámci Inicia�vy EK Catching up Regions v BBSK a PSK

-   43 projektov v oblas� spolupráce podnikov a SOŠ v rámci Inicia�vy   

    EK Catching up Regions v PSK

253 projektov v  oblas� podpory inteligentných inovácií v priemysle 

15  projektov  klastrových organizácií

245119

16777

212

225

178

339

*Počet projektov: 1 562

Prehľad projektov
podľa jednotlivých

 krajov: 

*Celkový počet podporených jedinečných projektov je 1 444. Niektoré projekty sa realizujú v rámci viacerých krajov, ich počet tak na úrovni krajov predstavuje hodnotu 1 562. 
   

počet vyhlásených  dopytovo-
orientovaných výziev v celkovej
alokácii 1,019 mld. eur 29

1 562 projektov za všetky výzvy 
v rámci jednotlivých krajov

561,576
mil. eur

celkové kontrahovanie 
dopytovo
orientovaných projektov, 
pričom
čerpanie NFP 289,423 mil. 
eur

DOPYTOVO ORIENTOVANÉ
PROJEKTY



Okrem projektov realizovaných priamo slovenskými podnikmi, MH SR 
zastrešuje aj implementáciu šies�ch národných projektov v gescii priamo 
riadených organizácií ministerstva - SIEA, SBA a SARIO. Celkové finančné 
prostriedky za národné projekty predstavujú viac ako 150 mil. eur z ERDF. Ku 
koncu roka 2021 v rámci národných projektov získalo viac ako 10 �s. pod-
nikateľov nefinančnú podporu a viac ako 700 podnikov finančnú podporu 
formou krea�vnych voucherov a inovačných poukážok. 
  

SPOLU SME ZREALIZOVALI

NÁRODNÉ PROJEKTY FINANČNÉ NÁSTROJE
Ku koncu roka 2021 vyčlenilo MH SR  celkovo 719,98 mil. eur na finančné 
nástroje, ktoré spravuje prostredníctvom Na�onal Development Fund II., 
a.s. (NDF II), prijímateľ – Slovak Investment Holding, a.s (SIH). V projektoch 
SIH poskytuje priamo, resp. prostredníctvom finančných sprostredkovateľov 
dlhové produkty – úvery a záruky a kapitálové a kvázikapitálové inves�cie. 
Najžiadanejšími produktami, najmä z dôvodu krízy spôsobenej koronavíru-
som, sú záručné produkty SIH an�korona záruka 1 a SIH an�korona záruka 2a. 
V rámci týchto produktov bolo v závere roka 2021 poskytnutých takmer 
6 800 krytých úverov zo strany NDF II. a príslušného finančného sprostredko-
vateľa, v súhrnnej sume výšky úverov 684 mil. eur.        

NP

viac ako 2 500 podnikov, ktoré 
dostali nefinančnú podporu 

formou poskytovania 
informačných, poradenských a 
mentorských služieb pre rozvoj 

MSP 

viac ako 4 400  nových podnikov

viac ako 70 podnikov pri zapájaní
sa do programov Európskej únie

viac ako 180 podnikov pri účas� 
na veľtrhoch a výstavách v 

zahraničí

viac ako 550 účas� na
 medzinárodných odborných 

poduja�ach  pre MSP 

viac ako 37 �s. účastníkov 
vzdelávacích 

a poradenských programov 
pre MSP

Bolo podporených:

Možnos� z národných projektov pre podnikateľov či fyzické osoby 
sú stručne predstavené aj v predchádzajúcich číslach Infoservisu, ktoré �ež 
nájdete na www.opvai.sk.

https://www.opvai.sk/dokumenty/informovanie-a-komunikacia/


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 inteligentné riešenia a podporu digitalizácie 
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 nových eurofondov. 

Placense je inova�vna dátová analy�cká pla�orma poskytujúca lokalizačné odporúčania a analýzy, ktoré sú 
založené na informáciách zo signálov miliónov mobilných zariadení v reálnom čase. Lokalizačné analýzy 
vychádzajú z algoritmov vyhotovených na základe strojového učenia a prinášajú firmám náhľady na správanie 
spotrebiteľov, ktoré môžu okamžite využiť vo svoj prospech v získavaní zákazníkov. Pla�orma prináša obchodný 
benefit prevažne v odvetviach ako trh s nehnuteľnosťami, maloobchod, mobilita, služby a konzultačné firmy. 
Zbieranie dát potrebných na chod pla�ormy je anonymizované s dôrazom na striktnú ochranu, ktorá zabezpeču-
je súlad s GDPR. Inves�cia formou úveru bola použitá na rozvoj a expanziu spoločnos�, IT vývoj a finalizáciu 
produktu, penetráciu na zahraničné trhy a poskytnu�e nových produktových prvkov lokálnym a zahraničným 
klientom. 

GEOTECH Bra�slava, s. r. o., patrí k najstarším 
firmám na Slovensku v oblas� predaja a servisu 
geode�ckej a stavebnej meracej techniky či 
poskytovania služieb navigačných sie�. V rámci 
projektu zrealizovala rozšírenie referenčných 
a monitorovacích staníc pre SmartNet. Moder-
nizáciou celej siete došlo k inovácii produktu 
a zlepšeniu kvality poskytovaných služieb. 
Zabezpečila sa �ež kompa�bilita s najnovšími 
signálmi navigačných zariadení. Projekt sa 
realizoval na viacerých miestach, ako Šoporňa, 
Brodské, Komárno, Vráble, Považská Bystrica, 
Čadca, Hybe, Nižná, Spišská Belá, Ľubo�n, 
Michalovce, Rožňava, Spišská Nová Ves a Malý 
Horeš. 

Rozšírenie siete referenčných staníc
pre SmartNet

Dátová pla�orma poskytujúca real-�me lokalizačné odporúčania a analýzy

Finančné nástroje patria k ďalším zdrojom, ktoré zabezpečujú prístup k financiám pre slovenské podniky. 
Z prostriedkov Európskej únie bolo zo strany Slovak Investmet Holding, a. s., formou priameho investovania 
doteraz podporených viac ako 6-�síc projektov. Návratná pomoc sa poskytuje formou kapitálových inves�cií, 
úverov a záruk. K úspešným konečným prijímateľom sa radí aj spoločnosť placense, s. r. o., s projektom vývoja  
dátovej pla�ormy.

https://www.opvai.sk/zoznam-projektov/
www.opvai.sk
www.opvai.sk
www.opii.gov.sk



