
N O V I N K Y

Milí čitatelia,
podpora z eurofondových projektov má 
rôznu podobu  - od smart riešenia v rámci 
telemetrie, komercializáciu ak�vneho 
detektora chemikálií, inovačných 
workshopov či podnikateľských misií, až po 
školenia v exportnej akadémii. 
V najnovšom Infoservise si okrem 
inšpira�vnych projektov môžete prečítať aj 
o aktuálnych a plánovaných výzvach, 
dôležitých informáciách a �poch pre 
žiadateľov a prijímateľov, ako aj 
o dosiahnutých výsledkoch v rámci 
operačného programu.   

Prajeme vám príjemné čítanie!
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.

Usmernenie č. 1 k výzve na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného 
projektu spoločného európskeho záujmu s názvom European Ba�ery Innova-
�on (kód výzvy OPII-MH/DP/2021/9.5-34) týkajúce sa navýšeniu výšky 
finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu.

Október 2022 je predpokladaným termínom:
- na vydanie rozhodnu� v rámci 3. hodno�aceho kola výzvy s kódom 
OPII-MH/DP/2020/11.3-26.
- na vydanie rozhodnu� v rámci 2. hodno�aceho kola výzvy s kódom 
OPII-MH/DP/2020/11.3-27.  
 
Uzavre�e výzvy zameranej na synergickú podporu projektov (kód výzvy 
OPII-MH/DP/2021/9.5-31) je plánované na 30. 12. 2022. Zároveň k predmetnej 
výzve bolo vydané usmernenie č. 5 k výpočtu hodnoty výsledného hodnotenia 
regionálneho prínosu inves�čného zámeru a hodnoty indexu ziskovos� inves�č-
ného zámeru.

Indika�vny harmonogram výziev na predkladanie žiados� o poskytnu�e nená-
vratného finančného príspevku na rok 2022.

I N F O R M Á C I E  K  V Ý Z V A M

Hromadná zmena č. 3 - Zmena zmluvy o poskytnu� nenávratného finančného 
príspevku v čase krízovej situácie.

Výročná správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj pro� 
podvodom za rok 2021.
 

D Ô L E Ž I T É  D O K U M E N T Y

október 2022

https://www.opvai.sk/sk/aktuality/usmernenie-c-1_vyzva-opii-mhdp202195-34_podpora-projektov-kt-su-sucastou-ipcei_european-battery-innovation/
https://www.opvai.sk/sk/aktuality/informacia-o-predpokladanom-termine-vydania-rozhodnuti-vyzva-opii-mhdp2020113-26-3-hodnotiace-kolo/
https://www.opvai.sk/sk/aktuality/informacia-o-predpokladanom-termine-vydania-rozhodnuti-vyzva-opii-mhdp2020113-27-2-hodnotiace-kolo/
https://www.opvai.sk/aktuality/aktualizacia_uzatvorenie_vyzvy_31/
https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie_c5_vyzva31/
https://www.opvai.sk/aktuality/harmonogram_vyziev_opii_2022_v1/
https://www.opvai.sk/aktuality/hromadna_zmena_c3/
https://www.mhsr.sk/eu-a-fondy/eurofondy/ochrana-financnych-zaujmov-eu/ochrana-financnych-zaujmov-europskej-unie-v-slovenskej-republike/vyrocna-sprava-ek-o-ochrane-financnych-zaujmov-europskej-unie-boj-proti-podvodom-za-rok-2021


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 a aktuálnych možnos� získania 
finančných prostriedkov či služieb k 30. 9. 2022. 

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

Program  Slovensko

Slovensko je v poradí 16. členskou krajinou EÚ, ktorej Európska 
komisia schválila začiatkom júla Partnerskú dohodu na programo-
vé obdobie 2021 – 2027. Vďaka tejto dohode bude môcť SR do 
roku 2027 čerpať z eurofondov takmer 13 miliárd eur.
Najväčšia časť inves�cií bude smerovať na zelené a klima�cké 
ciele, vrátane zvýšenia energe�ckej bezpečnos� Slovenska. 
Dôležitá časť zdrojov bude využitá aj na vedu, výskum a podporu 
inovácií. Druhý najvyšší objem inves�cii pôjde do sociálnej oblas� 
a na vzdelávanie, ktoré je kľúčom k úspechu Slovenska. Zmeny 
nastanú aj v prístupe k riešeniu problémov marginalizovaných 
rómskych komunít. Zdroj: www.eurofondy.gov.sk. 

Aktuálne a komplexné informácie o novom programe sú 
dostupné na jednotnom národnom webovom sídle 
www.eurofondy.gov.sk, ktoré prevádzkuje riadiaci orgán Progra-
mu Slovensko Ministerstvo inves�cií, regionálneho rozvoja 
a informa�zácie SR (MIRRI SR). Medzi sprostredkovateľské orgány 
Programu Slovensko patrí aj MH SR a SIEA. 

MH SR plní úlohu v podpore oblas� výskumu, inovácií a využíva-
nia pokročilých technológií, ako aj mikro, malých a stredných 
podnikov. Spustenie výziev podmieňuje schválenie Programu 
Slovensko, až následne bude možné vyhlasovať výzvy (odhad 1. 
polovica 2023).
SIEA zabezpečuje oblasť energe�ckej efek�vnos�, znižovania 
emisií skleníkových plynov, obnoviteľných zdrojov energie, inteli-
gentných energe�ckých systémov a uskladňovania energie.   

Regionálne poradenské centrá 

V rámci nového Programu Slovensko boli otvorené regionálne 
centrá vo všetkých krajských mestách s výnimkou Bra�slavy.  
Centrá v Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach 
a Prešove spolupracujú s ostatnými verejnými inš�túciami 
a poskytujú žiadateľom a prijímateľom kompletnú informáciu 
a pomoc pri príprave a počas implementácie projektov. Kontakty 
na centrá nájdete tu.

V októbri MH SR plánuje vyhlásiť novú výzvu zameranú na podporu inovácií a technologického transferu pre 
menej rozvinuté regióny. Aktualizovaný harmonogram výziev je dostupný tu.

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.

Návratná finančná pomoc pre podniky predstavuje formu finančných nástrojov, ktoré sú poskytované prostredníc-
tvom úverov, záruk, rizikového kapitálu a iného kapitálového financovania cez Slovak Investment Holding, a. s. Viac 
na www.sih.sk.

Služby pre podnikateľov v podobe bezplatného poradenstva, účas� na veľtrhoch, seminároch a iných formách je 
možné získať aj cez národné projekty. Informácie nájdete na stránke projektu podnikateľských cen�er www.npc.sk, 
projektu zameraného na podporu zvýšenia inovačnej výkonnos� slovenskej ekonomiky na www.inovujme.sk, 
projektu podpory rozvoja krea�vneho priemyslu na Slovensku na www.vytvor.me, či projektu podpory internacio-
nalizácie MSP na www.sario.sk. Pre �py z národných projektov kliknite tu. 
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V rámci vyhlásených 29 dopytovo orientovaných výziev a 6 vyzvaní na národné projekty v gescii MH SR v 
celkovej alokácii 1 205 799 440 eur bolo podporených 1 552 dopytovo orientovaných a národných 
projektov, ktoré čerpajú nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 392,46 mil. eur. Okrem toho je 
pomoc podnikateľom poskytovaná aj formou finančných nástrojov SIH, na ktoré je aktuálne alokovaných 
viac ako 628 miliónov eur z fondov EÚ.

Celkové kontrahovanie k 30. 9. 2022 na úrovni OP II v gescii MH SR (vrátane finančných nástrojov, dopytovo
orientovaných a národných projektov) predstavuje 96 % a čerpanie predstavuje 59 % voči alokácii. 
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https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/
https://www.sih.sk/
https://www.npc.sk/sk/services/
https://www.inovujme.sk/
https://www.vytvor.me/
https://www.sario.sk/
https://www.eurofondy.gov.sk/europska-komisia-schvalila-partnersku-dohodu-sr-na-roky-2021-2027/
https://www.eurofondy.gov.sk/
https://www.mirri.gov.sk/kontakt/kontakty-regionalne-centra/index.html


Spoločnosť sa ak�vne venuje vývoju a výrobe vlastných elektronických zariadení v segmente riadenia, tele-
metrie a zberu dát. V rámci týchto odvetví navrhuje vlastné hardvérové bloky a elektronické zariadenia 
a vytvára programové vybavenia pre svoje produkty a služby. Zrealizovaný projekt sa zaoberal priemyselným 
výskumom v oblas� komplexných SMART systémov riadenia – konkrétne výskumom SMART telemetrickej 
jednotky, ktorá umožňuje pripojiť a komunikovať so širokým spektrom zariadení prostredníctvom rôznych 
spôsobov komunikácie, ako je napríklad obojsmerná komunikácia po silovom elektrickom vedení, alebo 
rádiová – bezdrôtová komunikácia. Zariadenie sa využíva napr. pri riadení osvetlenia, sprístupnení 
distribuovaných nabíjačiek pre e-mobilitu či poskytnu� údajov z a do Smart City a Smart Grid nadradených 
pla�oriem - energe�ckých distribučných a prenosových sústav. Rovnako je možné túto SMART telemetrickú 
jednotku prepojiť s modernými pla�ormami internetu vecí (Internet of Things).

 

S M A R T  R I E Š E N I A  V  T E L E M E T R I I   

Predstavujeme vám ďalšie úspešné projekty zamerané na inováciu vývoja, digitalizáciu 
a automa�záciu výroby. Príklady dobrej praxe dopytovo orientovaných, národných 
projektov a finančných nástrojov sú pravidelne zverejňované na www.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. 

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

Druhá výzva z Plánu obnovy a odolnos� 

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo začiatkom augusta druhú 
výzvu z Plánu obnovy a odolnos� SR na podporu modernizácie/trans-
formácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných 
zdrojov energie - bioplynové stanice. Cieľom výzvy je modernizácia 
existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu 
a transformácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich 
elektrinu z bioplynu na zariadenia vyrábajúce biometán (biometáno-
vé stanice). Projekty môžu byť realizované na celom území SR. Výška 
podpory na jeden projekt: max. 1 mil. eur na projekt modernizácie 
existujúcej bioplynovej stanice vyrábajúcej elektrinu a max. 
1,5 mil. eur na projekt na transformáciu bioplynovej stanice na 
zariadenie vyrábajúce biometán.
Viac informácií k aktuálnej výzve nájdete na webe MH SR.

Ďalšie plánované výzvy

MH SR pripravuje vyhlásenie v poradí tretej výzvy v rámci komponen-
tu K1 – Obnoviteľné zdroje energie a energe�cká infraštruktúra, 
výzvu pre modernizáciu vodných elektrární. Predpokladaný termín 
vyhlásenia výzvy je plánovaný na október. Do konca roka MH SR 
plánuje vyhlásiť ešte jednu výzvu pre inves�cie do zvyšovania flexibili-
ty elektroenerge�ckých sústav - batériové systémy.
V oblas� komponentu  K9 – Efek�vnejšie riadenie a posilnenie finan-
covania výskumu, vývoja a inovácií – MH SR plánuje pripraviť 
a vyhlásiť do konca roka tri výzvy v tejto oblas�, výzvu na podporu 
projektov, ktorým bola udelená známka excelentnos� za kvalitu (Seal 
of Excellence) v Bra�slavskom kraji a dve výzvy na podporu projektov, 
ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho 
záujmu (IPCEI) na podporu vodíkových technológií a na výrobu 
mikročipov.
Harmonogram ďalších plánovaných výziev.  

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

názov projektu: Výskum a inovácia komplexného "SMART telemetry unit" riešenia
prijímateľ: T - Industry, s. r. o.
nenávratný finančný príspevok z ERDF: 252 425 eur 

SMART telemetrická jednotka Phoenix
Vkladá sa do elektrického rozvádzača a zabezpečuje riadenie a komunikáciu. Ide o elektrotechnický výrobok (špecificky výkonný „počítač“ určený pre 
priemysel, energe�ku či inteligentné mestá), vyrábaný prijímateľom.

https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/harmonogram-vyziev/vyzva-poo-komponent1-bioplynove-stanice
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/harmonogram-vyziev/harmonogramy-vyziev
https://www.opvai.sk/zoznam-projektov/


Falcon 4G je jediným ak�vnym diaľkovým detektorom chemikálií na svete, 
ktorý dokáže veľmi presne detegovať, iden�fikovať a merať koncentrácie 
chemických látok vo vzduchu na veľké vzdialenos�. Využíva sa v armádnych 
zložkách viacerých štátov NATO a vďaka bezpečným krátkym laserovým 
impulzom vie preniknúť na vzdialenosť niekoľkých kilometrov a návratovým 
signálom spoľahlivo určiť prítomnosť nebezpečnej látky na mieste merania. 

Zámerom spoločnos� SEC Technologies je uviesť na trh dve civilné modi-
fikácie produktu Falcon 4G – jeden je určený pre priemysel a druhý, pre 
štátne zložky ochrany obyvateľstva (napr. hasičov a civilnú ochranu). 
Pomôcť im v tom má štúdia uskutočniteľnos�, financovaná z projektu, ktorá 
poukazuje na dopyt po diaľkovom detektore chemických látok vo viacerých 
civilných sektoroch. Spoločnosť je schopná vyvinúť a vyrábať modifikované 
verzie - Dragon a Raven pre tento trh. Štúdia navrhla tri hlavné trhy pre 
komercializáciu inovácie, konkrétne pre ropný a plynárenský priemysel 
s viac ako 700 rafinériami po celom svete, ktorých problémom sú nepláno-
vané odstávky z dôvodu únikov nebezpečných plynov. Ďalším trhom je 
chemický priemysel, pričom EÚ je najvýznamnejším regiónom vyvážajúcim 
chemikálie na svete s viac ako 300 chemickými závodmi s obdobnými 
problémami ako majú rafinérie. Posledným trhom, pre ktorý štúdia navrhla 
komercializáciu inovácie, je civilná bezpečnosť - hasiči, polícia, pro�drogové 
jednotky, chemická, biologická, rádiologická a jadrová ochrana, kde je 
zmapovaný potenciál niekoľko stoviek detektorov. 

Konkurenčnou výhodou detektorov je ich komplexnosť, všestrannosť, 
odolnosť voči podmienkam okolia, rýchle nasadenie, spoľahlivosť 
a bezpečnosť. Ponúkajú 30-krát lepšiu citlivosť, 20-krát lepší dosah 
a schopnosť pokryť veľké oblas� jediným detektorom v krátkom čase. 
Štúdia navrhla metodológiu na vývoj nových produktov Dragon a Raven, ich 
pilotné validácie vo vybranej rafinérii a chemickom závode, relevantné 
cer�fikácie a vstup na trh vo forme biznis plánu. 

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

názov projektu: Diaľkový prieskumný chemický detektor pre civilný sektor
 
prijímateľ: SEC Technologies, s. r. o.
nenávratný finančný príspevok z ERDF: 50 000 eur
 

J E D I N Ý  A K T Í V N Y  D I A Ľ K O V Ý  D E T E K T O R  
C H E M I K Á L I Í



Inovačné poukazy – nová výzva 

Inovačné poukážky Slovensko 3.0 zamerané na poradenstvo, výskum a vývoj nových 
a existujúcich produktov, služieb alebo biznis plánu budú môcť záujemcovia získať v priebe-
hu novembra.  Predpokladaná hodnota inovačnej poukážky bude v rozsahu od 10 000 do 
20 000 eur. Plánovaná alokácia finančných prostriedkov na túto výzvu bude 1 500 000 eur.

Inovačné poukážky sú realizované z projektu Zvýšenie inovačnej výkonnos� slovenskej 
ekonomiky – inovujme.sk prostredníctvom SIEA. Viac informácií nájdete tu. 
  

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

Poradenstvo v rámci elektronického podnikania

Ak váš podnik patrí do kategórie malých a stredných podnikov a chce preniknúť do moderných trendov online podnikania, môže požiadať 
o krátkodobé individuálne poradenstvo v rozsahu 10 hodín.  Snahou je poradiť klientom, ktorí potrebujú pomôcť s rozvojom znalos� v inter-
netovom podnikaní, tvorbou web dokumentov, videoprezentáciou či šírením vytvorených výstupov. 
Využiť môžu aj dlhodobé poradenstvo v rámci elektronického podnikania prostredníctvom experta, ktorý poskytne až 80 hodín vysokood-
borného poradenstva.
Skupinové poradenstvá sú zamerané na informovanie o využívaní nástrojov elektronického podnikania a sú určené prevádzkovateľom 
e-shopu. Semináre sú rozdelené na tri hlavné segmenty: spoločný základ majiteľov e-shopov, manažérske zručnos� a výkonné zručnos�. 
Poradenstvo sa realizuje z projektu Podpora internacionalizácie MSP prostredníctvom SBA. Viac informácií nájdete tu. 

Ponuka školení z  exportnej akadémie  

Exportná akadémia je realizovaná v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na školenia, 
poradenstvo a tréningy zamerané na zahraničný obchod, ako napríklad negociačné zručnos� v styku so zahraničným partnerom, komuniká-
cia, prezentácia a kultúrne odlišnos� a zvyklos� v rôznych krajinách. Cieľom akadémie je zvýšiť úroveň znalos� techník a prak�k v oblas� 
zahraničného obchodu slovenských MSP a podporiť ich ďalšiu expanziu na nové a rizikovejšie zahraničné trhy.
Harmonogram seminárov Exportnej akadémie
SARIO pripravuje seminár - Obchodovanie s Čínou a ostatnými ázijskými krajinami - 25. a 26. 10. 2022.
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https://www.npc.sk/sk/projekty/narodne-projekty/podpora-internacionalizacie-msp/ponuka-sluzieb/vyuzivanie-nastrojov-elekt-podnikania/
https://www.inovujme.sk/
https://sario.sk/sk/podpora-msp/exportna-akademia



