
N O V I N K Y

Milí čitatelia,

vedeli ste, že existujú tvorivé dielne Crea�ve 
Point, kde si môžete vymodelovať vlastný 
prototyp, že sa dá získať zdarma miesto 
na prácu v coworkingovom centre či 
konzultácia s profesionálom o vašom biznise? 
Áno, aj �eto odpovede vám prinášame 
v najnovšom vydaní Infoservisu. 
Zároveň vám predstavíme informácie 
k novému Programu Slovensko a aké najnovšie 
inovácie v oblas� obchodovania kryptomien či 
výroby dopravných značiek riešia konkrétne 
projekty.

Prajeme vám príjemné čítanie a pohodové 
leto! 

Sekcia podporných programov MH SR

INFOSERVIS MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SR
K PODPORE Z EUROFONDOV

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

Uzavre�e výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu projektov, ktoré sú 
súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI)  
s názvom European Ba�ery Innova�on OPII-MH/DP/2021/9.5-34 k 29. 4. 2022. 
 
Usmernenie č. 6 k navýšeniu alokácie v rámci výzvy zameranej na podporu 
MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných 
regiónoch BBSK v rámci Inicia�vy EK catching-up regions (kód výzvy OPII-MH/-
DP/2020/11.3-27). 
 
Usmernenie k Predĺženiu obdobia na využívanie preddavkových pla�eb v rámci 
dopytovo orientovaných projektov v gescii MH SR. 

Oznamy o predpokladanom termíne ukončenia konania na vydanie rozhodnu� 
v rámci výziev OPII-MH/DP/2020/11.3-26, OPII-MH/DP/2020/11.3-27.  

I N F O R M Á C I E  K  V Ý Z V A M

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa pre dopytovo orientované projekty OP II 
v gescii MH SR, verzia 7.0

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa pre národné projekty OP II  v gescii MH SR, 
verzia 7.1 

Podmienky poskytnu�a príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach 
projektového cyklu dopytovo orientovaných projektov OP II v gescii MH SR, 
verzia 5.1. Dokument reaguje na krízovú situáciu, v dôsledku ktorej mnohí 
prijímatelia nedokážu splniť podmienku maximálnej dĺžky realizácie hlavnej 
ak�vity projektu, pričom uvedené nie je zavinené prijímateľmi. Viac informácií. 

Monitorovací výbor OPII schválil Výročnú správu 2021
Dňa 24. mája 2022 sa uskutočnilo zasadnu�e Monitorovacieho výboru 
pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (MV OPII), 
na ktorom členovia MV OPII schválili Výročnú správu o vykonávaní OPII za rok 
2021. Bližšie informácie nájdete v Zhrnu� pre občanov.
 

D Ô L E Ž I T É  D O K U M E N T Y

júl 2022

https://www.opvai.sk/aktuality/uzavretie-vyzvy-na-predkladanie-zonfp-na-podporu-projektov_ipcei_european-battery-innovation_opii-mhdp202195-34/
https://www.opvai.sk/sk/aktuality/mh-sr-navysuje-alokaciu-vyzvy-opii-mhdp2020113-27/
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/usmsernenie_preddavkove_platby/
https://www.opvai.sk/aktuality
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/prirucka_prijimatel_dop/
https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/prirucka_prijimatel_np/
https://www.opvai.sk/aktuality/ppp_dop_vezia_5_1/
https://www.mhsr.sk/eu-a-fondy/eurofondy/programove-obdobie-2014-2020-operacny-program-vyskum-a-inovacie/monitorovaci-vybor


S P O L U  S M E  Z R E A L I Z O V A L I

Prinášame vám stručný prehľad dosiahnutých výsledkov k 1. polroku 2022 a aktuálnych 
možnos� získania finančných prostriedkov či služieb.

N E P R E H L I A D N I T E

Program  Slovensko
Program  Slovensko je schválený vládou SR a začiatkom júla bol 
formálne predložený na schválenie EK.
Súčasťou implementácie programu bude aj poskytovanie 
podpory na inovácie pre mikro, malé a stredné podniky, a to 
najmä prostredníctvom finančných nástrojov, ale aj prostredníc-
tvom služieb pre podnikateľov. Spustenie týchto nových podpor-
ných schém MH SR predpokladá vo 4. kvartáli roka 2022,  resp. 
začiatkom roka 2023. Sledujte www.mhsr.sk, kde budú včas 
dostupné všetky relevantné informácie. Podpora bude okrem 
grantových výziev a národných projektov vo väčšej miere 
realizovaná cez finančné nástroje a ich kombináciou s grantom.
Aktuálne a komplexné informácie o novom programe sú dostup-
né na národnom webovom sídle www.eurofondy.gov.sk, ktoré 
prevádzkuje riadiaci orgán Programu Slovensko Ministerstvo 
inves�cií, regionálneho rozvoja a informa�zácie SR (MIRRI SR). 
V rámci nového Programu Slovensko je plánované aj vytvorenie 
siete regionálnych cen�er MIRII v krajských mestách, v ktorých 
záujemcovia o finančné prostriedky a možnos� z fondov EÚ 
získajú komplexné poradenstvo. Otvorenie niektorých z nich je 
naplánované už od augusta.  

Podniky sa stále môžu uchádzať o nenávratnú finančnú podporu z dopytovo orientovaných výziev zameraných 
na:
- podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnos� za kvalitu (Seal of Excellence) v Bra�slavskom     
  kraji,
- synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna inves�čná pomoc,  uzávierka hodno�aceho kola   
  výzvy je plánovaná na 30. 9. 2022. Viac informácií na www.opvai.sk.

Aktuálne možnos� a služby pre podnikateľov z národných projektov nájdete na stránke národného projektu 
podnikateľských cen�er www.npc.sk, projektu zameraného na podporu zvýšenia inovačnej výkonnos� slovens-
kej ekonomiky na www.inovujme.sk, projektu podpory rozvoja krea�vneho priemyslu na Slovensku na www.-
vytvor.me, či projektu podpory internacionalizácie MSP na www.sario.sk.

Osobitnou formou podpory sú finančné nástroje, ktoré predstavujú návratnú pomoc a  môžu sa poskytnúť 
formou úverov, záruk, rizikového kapitálu a iného kapitálového financovania, prostredníctvom Slovak 
Investment Holding, a. s. Viac na www.sih.sk. 
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14 výskumno-vývojových projektov 
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20 projektov klastrových 
organizácií

76 projektov v oblas� spolupráce 
podnikov a SOŠ

110 projektov v oblas� 
podpory podnikania v hornej 
Nitre

102 projektov v oblas� 
podpory MSP v najmenej 
rozvinutých regiónoch

301 projektov v  oblas� podpory 
inteligentných inovácií v priemysle

519 projektov v oblas� 
konkurencieschopnos� mikro, 
malých a stredných podnikov 

(MSP)

59 projektov v  oblas� Inicia�vy EK Catching up 
regions – podpora podnikania v cestovnom ruchu

V rámci vyhlásených 29 dopytovo orientovaných výziev v gescii MH SR bolo podporených viac ako 1 550 
dopytovo orientovaných a národných projektov. K 1. polroku 2022 sme podporili projekty v nasledovných 
oblas�ach: 

Celkové kontrahovanie k 30.6.2022 na úrovni OPII v gescii MH SR je 94,75 %  a čerpanie predstavuje
viac ako  811,98 mil. eur. 

www.mhsr.sk
www.eurofondy.gov.sk
www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/
www.npc.sk/sk/services/
www.inovujme.sk
www.vytvor.me
www.vytvor.me
www.sario.sk
www.sih.sk


T I P Y  Z  N Á R O D N Ý C H  P R O J E K T O V

Zaujíma vás technológia 3D tlače, lasera či CNC frézy? 
Ak sa venujete prototypovaniu, vytvárate modely alebo sa chcete naučiť 2D/3D modelovať, navš�vte tvorivú dielňu Crea�ve Point a objavte nové možnos� podnikania. 
V rámci projektu národného podnikateľského centra sa môžete zúčastniť rôznych skupinových odborných činnos� a krok za krokom objavovať tvorbu 3D alebo 2D mode-
lov – od ich digitálnej podoby až po finálny hmatateľný prototyp. Pomáhať vám budú špeciálne vyškolení technickí pracovníci.
Bližšie informácie nájdete na stránke projektu Národného podnikateľského centra, ktorý realizuje Slovak Business Agency v rámci OP II.

Bezplatné konzultácie s odborníkmi sú stále aktuálne
Vďaka konzultáciám určeným MSP, ale aj nepodnikateľom, sa môžete s profesionálom pozrieť na konkrétnu problémovú oblasť vášho biznisu aj inými očami.
Využite v priebehu roka až 10 hodín konzultácií s odborným garantom, ktorý vám pomôže vyriešiť čiastkový problém vo vašom podnikaní, prípadne pred spustením 
biznisu. Ide o oblas� z marke�ngu, financovania, práva a legisla�vy, manažmentu, elektronického podnikania, komunitárnych programov, exportu či internacionalizácie 
a alterna�vnej formy podnikania. Zoznam všetkých aktuálnych výziev nájdete na stránke projektu. 

Chcete byť súčasťou Coworkingu a získať zdarma pracovný priestor v centre Bra�slavy?
Coworking je miestom, kde pracujú ľudia z rôznych profesií a oblas�, ktorí sú otvorení novým pracovným kontaktom a spoločným projektom. 
Každý člen Coworkingu Akceleračného programu získa:
- Openspace 24/7 na šesť mesiacov; 
- vlastný pracovný stôl a uzamykateľnú skrinku;
- networking a feedback na svoj projekt;
- wifi pripojenie a prístup k tlačiarni;
- zariadenú kuchynku;
- pre rodičov k dispozícii detský kú�k; 
- možnosť zúčastňovať sa na poduja�ach;
- zasadačku na rokovanie typu „one to one“. 
Prihláste sa aj vy a pracujte na svojom podnikateľskom nápade, či už ako jednotlivec, alebo ako �m! Výzva je otvorená do konca roka 2022. Viac na stránke www.npc.sk. 

Podpora účas� na zahraničnom veľtrhu pokračuje  
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bra�slavského kraja majú aj v roku 2022 šancu byť súčasťou národných stánkov na medzinárodných výstavách 
a veľtrhoch v zahraničí, ktoré organizuje Slovenská agentúra pre rozvoj inves�cií a obchodu.
Pozrite si harmonogram veľtrhov a výstav v zahraničí v roku 2022. Viac na stránke projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý realizuje SARIO v rámci OP II.  
Súčasťou projektu sú aj podnikateľské misie, ktoré umožňujú slovenským podnikateľom nadviazať osobný kontakt a rozvinúť spoluprácu s podnikateľmi zo zahraničia. 
Podporené sú možnos� účas� na B2B rokovaniach so zahraničnými spoločnosťami, ako aj na sprievodných poduja�ach (účasť na konferencii, návšteva veľtrhu/výstavy, 
účasť na sourcingovom poduja� a pod.). 
Harmonogram podnikateľských misií v zahraničí s podporou agentúry SARIO v roku 2022. 

Inovačné poukážky Slovensko 2.0 
SIEA podporí inovácie v energe�ke a potravinárstve. Pre podnikateľov otvára výzvu na inovačné poukážky Slovensko 2.0 z projektu Zvýšenie inovačnej výkonnos� 
slovenskej ekonomiky. Pomoc je zameraná na spracovanie surovín a polotovarov, rozvoj odolných a zdravých potravín a na zvyšovanie energe�ckej efek�vnos� v podni-
koch. Viac informácií. 

https://www.npc.sk/sk/services/specialne-sluzby-creative-point/creative-point/____all____/
https://www.npc.sk/sk/services/poradenstvo-a-konzultacie/poradenstvo-a-konzultacie/
https://www.npc.sk/sk/services/inkubator-akcelerator-coworking/coworking/coworking-2/
https://www.sario.sk/sk/podpora-msp/veltrhy-vystavy-v-zahranici/harmonogram-veltrhov-vystav-pre-rok-2022
https://www.sario.sk/sk/podpora-msp/podnikatelske-misie/harmonogram-podnikatelskych-misii-2022
https://www.inovujme.sk/sk/podniky


Aj za dopravnou značkou už treba hľadať robota. Mar�nská spoločnosť Hakom, s. r. o., 
ktorá vyrába zvislé dopravné značky všetkých typov a montuje bezpečnostné dopravné 
zariadenia, uviedla do prevádzky jedinečné robo�zované lisovacie pracovisko.
V rámci projektu si na pracovisko obstarala inteligentný lis a robo�ckú ruku. Lisovacie 
zariadenie vyrába korpusy dopravných značiek, za�aľ čo robo�cká ruka je určená 
na uchopenie kusov plechu sacím systémom. Robo�cké zariadenie je zabezpečené 
systémom pre vkladanie a vyberanie vylisovaných korpusov dopravných značiek bez 
prerušenia výrobného procesu lisovania, resp. lemovania vložených plechov. Pracovisko 
inteligentne riadi výrobu, nakoľko je prepojené prostredníctvom internetového pripojenia 
s interným so�vérom spoločnos�. So�vér analy�cky vyhodnocuje údaje zaslané robo�-
zovaným pracoviskom, čo umožňuje sledovanie množstva vyrobených výrobkov podľa 
jednotlivých typov, aj pre potreby skladového systému firmy. 
Realizáciou projektu si spoločnosť zaviedla inteligentný riadiaci a výrobný systém s prepo-
jením externých inteligentných systémov.

názov projektu: Zavedenie inteligentných inovácií v spoločnos� HAKOM, s. r. o.
prijímateľ: HAKOM, s. r. o. 
nenávratný finančný príspevok z ERDF: 197 500 eur

I N Š P I R U J T E  S A
                     PRÍKLADMI PROJEKTOV DOBREJ PRAXE  

R O B O T I Z O V A N Á  V Ý R O B A  D O P R A V N Ý C H  Z N A Č I E K   

altFINS je online pla�orma pre menších a inš�tucionálnych investorov na analýzu a obcho-
dovanie kryptomien - digitálnych ak�v, ktoré sú zrealizované na základe technológie block-
chainu.  Ponúka nástroje na agregáciu, spracovanie a analýzu údajov podľa rôznych filtrov 
a indikátorov. Iden�fikuje príležitos�, vytvára, testuje a vykonáva inves�čné stratégie, 
poskytuje nástroje na meranie výkonu a monitorovanie por�ólií na viac ako 300 krypto-
burzách po celom svete. Pla�orma obsahuje aj komplexný pracovný tok obchodovania, od 
analýzy pred zača�m obchodovania, až po sledovanie a vykazovanie por�ólia po ukončení 
obchodovania. Vďaka poskytnutému kapitálu z finančných nástrojov sa vývoj pla�ormy 
rozšíril a výrazne zrýchlil, čo umožnilo jej komerčné uvedenie na trh v apríli 2021. 

názov projektu: Digitálna informačná pla�orma, umožňujúca investorom a obchodníkom 
monitoring, analýzu a obchodovanie s digitálnymi ak�vami
konečný prijímateľ: altFINS, j. s. a.
návratný finančný príspevok: 800 000 eur, priama forma inves�cie
 

V Ý V O J  P L A T F O R M Y  N A  A N A L Ý Z U  A  O B C H O D O V A N I E
K R Y P T O M I E N   

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

+421  /2/  4854 1413 

vyzvy@mhsr.sk  

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

Predstavujeme vám ďalšie úspešné projekty zamerané na inováciu vývoja, digitalizáciu a automa�záciu výroby. Príklady dobrej praxe, ako aj 
možnos� finančnej podpory z národných projektov sú pravidelne zverejňované na opvai.sk na podstránke Projekty. Veríme, že vás úspešná 
prax iných inšpiruje pri realizácii vášho projektu, prípadne pri uchádzaní sa o budúcu podporu z eurofondov. 

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



