
N O V I N K Y

Milí čitatelia,
podpora z eurofondových projektov 
programového obdobia 2014 – 2020 sa končí. 
Finalizujú sa prebiehajúce projekty a koncom 
decembra bola uzavretá posledná vyhlásená 
výzva zameraná na podporu inovácií 
a technologického transferu v podnikoch. 
Avšak s pomocou podpory Európskej únie 
pokračujeme aj naďalej  - v novom Programe 
Slovensko. V roku 2023 plánuje MH SR vyhlásiť 
prvé výzvy z nového programového obdobia 
2021 – 2027. Z Plánu obnovy a odolnos� sú  
aktuálne vyhlásené ministerstvom 
hospodárstva dve výzvy na modernizáciu 
bioplynových staníc a vodných elektrární. 
Okrem uvedených noviniek vám štandardne 
predstavíme aj dva úspešné projekty, ktoré 
vyvinuli unikátne aplikačné so�véry.          

Prajeme vám príjemné čítanie a úspešný nový 
rok 2023!

Sekcia podporných programov MH SR

INFOSERVIS MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SR
K PODPORE Z EUROFONDOV

Do pozornos� vám odporúčame zosumarizované dôležité 
informácie a aktuality za 4. štvrťrok 2022. Stačí kliknúť na oznam 
a dozvedieť sa viac. 

Usmernenie č. 6 k výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom 
OPII-MH/DP/2021/9.5-31 zameranej na synergickú podporu projektov, ktorým 
sa poskytuje regionálna inves�čná pomoc. Usmernením sa upravuje indika-
�vna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu zo 
sumy 30 000 000 eur na sumu 40 000 000 eur.

Usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo 
Zmluvy o poskytnu� NFP, verzia 2.8. 

Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových pla�eb v rámci 
DOP projektov v gescii MH SR, verzia 4.0.

Hromadná zmena zmluvy o poskytnu� nenávratného finančného príspevku 
v čase krízovej situácie – Hromadná zmena č. 6. 

INFORMÁCIE K PLÁNU OBNOVY 
www.mhsr.sk

Vyhlásenie výzvy na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu 
elektriny z OZE - bioplynové stanice.

Vyhlásenie výzvy na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu 
elektriny z OZE – vodné elektrárne.

Zverejnenie odpovedí na často kladené otázky (FAQ) k výzve zameranej na 
podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - 
bioplynové stanice s kódom 01I02-26-V04.   

INFORMÁCIE K OPERAČNÉMU PROGRAMU
INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA  
www.opvai.sk

INFORMÁCIE K VÝZVAM

DÔLEŽITÉ DOKUMENTY

január 2023

https://www.opvai.sk/
https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie-c-6-k-vyzve-s-kodom-opii-mhdp202195-31/
https://www.opvai.sk/aktuality/mh-sr_-aktualizacia-podmienok-zabezpecenia-pohladavky-zo-zmluvy-o-poskytnuti-nfp/
https://www.opvai.sk/aktuality/predlzenie-obdobia-na-vyuzivanie-preddavkovych-platieb-v-ramci-dop-projektov-v-gescii-mh-sr/
https://www.opvai.sk/aktuality/zmena-zmluvy-o-poskytnuti-nfp-v-case-krizovej-situacie-hromadna-zmena-c-6/
https://www.mhsr.sk/
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/harmonogram-vyziev/komponent-1-oze-vyzva-zamerana-na-podporu-modernizacie-existujucich-zariadeni-na-vyrobu-elektriny-z-oze-bioplynove-stanice?csrt=12175047163371359151
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/harmonogram-vyziev/vyzva-poo-komponent1-vodne-elektratne-v03?csrt=12175047163371359151
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/harmonogram-vyziev/komponent-1-oze-vyzva-zamerana-na-podporu-modernizacie-existujucich-zariadeni-na-vyrobu-elektriny-z-oze-bioplynove-stanice?csrt=10201171377461195411


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

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. 
Pre viac informácií klikni tu. 
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, či projektu podpory 
internacionalizácie MSP na www.sario.sk. Pre �py z národných projektov kliknite tu.   
Návratná finančná pomoc pre podniky predstavuje formu finančných nástrojov, ktoré sú poskytované prostredníctvom úverov, záruk, rizikového kapitálu a iného kapitálového financo-
vania cez Slovak Investment Holding, a. s. Viac na www.sih.sk.

 

Prinášame vám stručný prehľad dosiahnutých čiastkových výsledkov k 31. decembru 2022 a aktuálnych možnos� získania finančných prostriedkov či služieb. 
V rámci vyhlásených 30 dopytovo orientovaných výziev a 6 vyzvaní na národné projekty v gescii MH SR v celkovej alokácii 1 236 028 012 eur bolo podporených 1 552 dopytovo 
orientovaných a národných projektov, ktoré čerpajú nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 432 mil. eur. Celkovo sme podporili 1 314 podnikateľov v rámci dopytovo 
orientovaných výziev a viac ako 15 �s. podnikov z národných projektov.
Okrem toho je pomoc podnikateľom poskytovaná aj formou finančných nástrojov SIH, na ktoré je aktuálne alokovaných viac ako 628 miliónov eur z fondov EÚ. Zvýhodnená návratná 
finančná pomoc  je technicky poskytovaná prijímateľovi formou 15 projektov, pričom v rámci OP II je využívaný každý typ dostupného finančného nástroja (záruky, úvery, kapitálové 
a kvázikapitálové financovanie a pod.).
 
Celkové kontrahovanie k 31. 12. 2022 na úrovni OP II v gescii MH SR (vrátane finančných nástrojov, dopytovo orientovaných a národných projektov) predstavuje 97,25 % a čerpanie 
predstavuje 63 % voči alokácii.

              Najviac projektov bolo podporených v nasledovných oblas�ach:
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www.sih.sk


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

Regionálne poradenské centrá 

Informačné centrá v Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, 
Košiciach a Prešove spolupracujú s ostatnými verejnými inš�túcia-
mi a poskytujú žiadateľom a prijímateľom kompletné poradenstvo 
a pomoc pri príprave a počas implementácie projektov. Kontakty na 
centrá nájdete tu.

Aktuálne výzvy z Plánu obnovy a odolnos� 

Bioplynové stanice

MH SR vyhlásilo 6. decembra 2022 výzvu na podporu modernizácie 
existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové 
stanice. Podporené môžu byť existujúce bioplynové stanice, ktoré 
za kalendárny rok 2021 vyrobili elektrinu zodpovedajúcu aspoň 
2 000 hodín výroby elektriny alebo v období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 
2022 vyrobili elektrinu zodpovedajúcu aspoň 1 000 hodín výroby 
elektriny. Projekty môžu byť realizované na celom území SR a môžu 
získať podporu vo výške maximálne 1 mil. eur. Alokácia výzvy je 
10 000 000 eur, v prípade zvýšeného dopytu môže byť navýšená. 
Uzatvorenia výzvy je stanovené na 11. január 2023.
Viac informácií k aktuálnej výzve nájdete na webe MH SR.

Vodné elektrárne

MH SR vyhlásilo dňa 9. novembra 2022 výzvu na podporu moderni-
zácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – vodné 
elektrárne. Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty, ktoré sú ku dňu 
predloženia žiados� prevádzkovateľmi existujúcej funkčnej vodnej 
elektrárne. Podporené môžu byť existujúce vodné elektrárne 
s celkovým inštalovaným výkonom na úrovni minimálne 0,5 MW. 
Projekty môžu byť realizované na celom území SR a môžu získať 
podporu vo výške maximálne 10 mil. eur. Alokácia výzvy je 
16 000 000 eur. Dátum uzatvorenia výzvy je stanovený na 
13. január 2023. 
Viac informácií k aktuálnej výzve nájdete na webe MH SR.  

CP 1: Konkurencieschopnejšia
a  inteligentnejšia
Európa (1,9 mld. eur)
Podpora vedy, výskumu 
a inovácií, digitalizácia, 
posilnenie malých a stredných 
podnikov, rozvoj zručnos� 
a digitálna pripojiteľnosť.

CP 2: Zelenšia, nízkouhlíková
Európa (4,2 mld. eur)
Podpora energe�ckej 
efek�vnos�, znižovania emisií 
skleníkových plynov, energie 
z obnoviteľných zdrojov 
a uskladňovanie energie. 
Podpora inves�cií na adaptá-
ciu na zmenu klímy, prístupu k 
vode, na posilnenie ochrany 
prírody, biodiverzity a zelenej 
infraštruktúry, ako aj udržateľ-
nej mestskej mobility.

Podpora rozvoja inteligentnej, 
bezpečnej, udržateľnej 
transeurópskej dopravnej 
siete, ako aj vnútroštátna, 
regionálna a miestna mobilita.

CP 3: Prepojenejšia Európa
(2 mld. eur)

CP 4: Sociálnejšia
a inkluzívnejšia Európa
(3,3 mld. eur)

Cieľ podporí inves�cie smerujúce na 
prístupný trh práce, kvalitné a inkluzívne 
vzdelávanie, získanie zručnos� pre lepšiu 
adaptabilitu a inklúziu na základe potrieb 
trhu práce, ak�vne začlenenie a podporu 
dostupných sociálnych služieb pre 
znevýhodnené a najodkázanejšie skupiny 
obyvateľstva.

CP 5: Európa bližšie
k občanom (400 mil. eur)

Podpora hospodárskeho, sociálneho 
a environmentálneho rozvoja na regionál-
nej a miestnej úrovni integrovaným 
prístupom, a to aj prostredníctvom 
podpory kultúry a prírodného dedičstva, 
udržateľného cestovného ruchu, verejných 
športovísk a bezpečnos� v regiónoch 
Slovenska.

Tento fond pomôže priemyselnému 
regiónu Horná Nitra, Košickému 
a Banskobystrickému kraju na ceste 
k zelenej zmene.

Fond na spravodlivú
transformáciu
(441 mil. eur)

Program  Slovensko

Do roku 2027 bude Slovensko čerpať z eurofondov takmer 13 miliárd eur. Európska komisia schválila Slovensku začiatkom júla Partnerskú 
dohodu na programové obdobie 2021 – 2027 a následne 22. 11. 2022 Program Slovensko. K sprostredkovateľským orgánom patria aj MH SR 
a SIEA. 
MH SR plní úlohu v podpore oblas� výskumu, inovácií a využívania pokročilých technológií, ako aj mikro, malých a stredných podnikov.
SIEA zabezpečuje oblasť energe�ckej efek�vnos�, znižovania emisií skleníkových plynov, obnoviteľných zdrojov energie, inteligentných 
energe�ckých systémov a uskladňovania energie. 

 

Aktuálne a komplexné informácie o novom programe sú dostupné 
na jednotnom národnom webovom sídle www.eurofondy.gov.sk, 
ktoré prevádzkuje riadiaci orgán Programu Slovensko Ministerstvo 
inves�cií, regionálneho rozvoja a informa�zácie SR (MIRRI SR). 

Program Slovensko 2021 – 27 sa rozdeľuje do nasledovných 5 oblas� podpory/cieľov poli�ky (CP):

Zdroj: h�ps://www.eurofondy.gov.sk/program-slovensko/index.html

www.eurofondy.gov.sk
https://www.mirri.gov.sk/kontakt/kontakty-regionalne-centra/index.html
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/harmonogram-vyziev/komponent-1-oze-vyzva-zamerana-na-podporu-modernizacie-existujucich-zariadeni-na-vyrobu-elektriny-z-oze-bioplynove-stanice?csrt=12175047163371359151
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/harmonogram-vyziev/vyzva-poo-komponent1-vodne-elektratne-v03?csrt=12175047163371359151
https://www.eurofondy.gov.sk/program-slovensko/index.html


Inovačné poukážky Slovensko 3.0 - nová výzva

Prostredníctvom inovačných poukážok bude podniku poskytnutá priama finančná pomoc, potrebná na prístup k profesionálnym zručnos�am, službám
a znalos�am, ktoré umožnia presadiť nápad alebo produkt na domácom aj zahraničnom trhu.

Firmy môžu poukážku použiť na mapovanie a implementáciu nových postupov, na poradenstvo v oblas� zníženia energe�ckej náročnos�, uskladňovania 
či prenosu energie, výskum a vývoj inteligentných systémov, no aj na oblasť duševného vlastníctva a transferu technológií.
Výška inovačnej poukážky je od 2 000 eur do 15 000 eur s intenzitou pomoci maximálne 85 % z celkových oprávnených výdavkov.
O inovačnú poukážku môžu žiadať firmy, ktoré doteraz v projekte inovujme.sk podporené neboli, majú sídlo na území Slovenska a podnikajú viac než 12 mesia-
cov. Finančná pomoc je udeľovaná v oblas� energe�ckej efek�vnos�, inteligentných energe�ckých systémov, progresívnych technológií či materiálov. Uzavre�e 
1. hodno�aceho kola je stanovené na 15. 1. 2023, alebo po predpokladanom vyčerpaní indika�vnej výšky finančných prostriedkov.

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

Prihláste svojich zamestnancov na odborné poduja�e v zahraničí

Podnikatelia majú opäť možnosť zúčastniť sa odborných poduja�  v zahraničí. Aktuálne môžete požiadať 
o účasť na poduja�ach so začiatkom vo februári alebo v marci 2023. 
Aby žiadosť uspela a poduja�e bolo preplatené, musí: 
- sa začínať vo februári alebo v marci 2023;
- trvať maximálne 10 dní;
- byť online alebo fyzicky;
- byť organizované v krajine EÚ okrem Slovenska;
- rozvíjať vášho zamestnanca a tým aj firmu.

Zabezpečenie vzdelávacieho kurzu alebo tréningu je sprostredkované z projektu Národného podnika-
teľského centra prostredníctvom SBA. Viac informácií nájdete tu. 

Harmonogram veľtrhov a výstav v zahraničí

SARIO zverejnilo nový harmonogram veľtrhov a výstav v zahraničí, na ktorých bude v budúcom roku pripravovať účasť slovenských malých a stredných podnikov 
so sídlom mimo Bra�slavského kraja v rámci národných stánkov SR. 
Služby spojené s technicko-organizačným zabezpečením národných stánkov a účasť na veľtrhoch a výstavách sú realizované z projektu Podpora internacionalizá-
cie MSP prostredníctvom SARIO. Viac informácií nájdete tu.

Harmonogram veľtrhov a výstav na rok 2023.

zdroj: npc.sk

https://www.npc.sk/sk/aktuality/podnikatelia-prihlaste-svojich-zamestnancov-na-vzdelavaci-kurz-alebo-trening-v-zahranici/?utm_source=Newsletter+SBA+-+klienti&utm_campaign=2005c0d026-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_09_12_43_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_92f5db967e-2005c0d026-167698305
https://www.inovujme.sk/sk/podniky
https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/harmonogram-veltrhov-vystav-pre-rok-2023?utm_source=Newsletter+SBA+-+klienti&utm_campaign=2005c0d026-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_09_12_43_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_92f5db967e-2005c0d026-167698305
https://sario.sk/sk/np


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

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. 
Pre viac informácií klikni tu. 
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, či projektu podpory 
internacionalizácie MSP na www.sario.sk. Pre �py z národných projektov kliknite tu.   
Návratná finančná pomoc pre podniky predstavuje formu finančných nástrojov, ktoré sú poskytované prostredníctvom úverov, záruk, rizikového kapitálu a iného kapitálového financo-
vania cez Slovak Investment Holding, a. s. Viac na www.sih.sk.

 

vyzvy@mhsr.sk  Mlynské nivy 44/a , 827 15 Bra�slava 212 +421  /2/  4854 1413 www.opvai.sk  /  www.opii.gov.sk

Vývoj aplikačného so�véru pre správny prepočet energií umožní spoločnos� VERKO poskytovať 
jedinečné služby svojim zákazníkom v oblas� inžinierskej činnos� – energe�ckej správy 
a cer�fikácie budov. Nová technológia zabezpečí možnosť poskytovania dátových služieb, 
SMART riešení pre energe�cké hospodárenie v rámci budovy. Ide o unikátnu inováciu produktu 
a procesu, ktoré sú pre slovenský trh nové. So�vér môžu využiť malé prevádzky, výrobné 
priestory až po nájomné budovy. Produkt je ponúkaný klientom už v štádiu projektovania 
budov, alebo ako SMART riešenie pre existujúce budovy.
Viac info na www.pla�mpresne.sk.

názov projektu: Automatizovaný a presný prepočet energetickej spotreby častí budov a priesto-
rov s analýzou úniku energií 
prijímateľ: VERKO, s. r. o.
nenávratný finančný príspevok z ERDF: 96 850 eur

U N I K Á T N A  A P L I K Á C I A  N A  P R E P O Č E T  E N E R G I E  

Predstavujeme vám ďalšie úspešné projekty zamerané na vývoj aplikačných so�vérov. Ďalšie 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 inšpi-
ruje pri realizácii vášho projektu, prípadne pri uchádzaní sa o budúcu podporu z eurofondov z nového Programu Slovensko.

Nové 3D pracovisko vybudované z eurofondov sa nachádza aj v Lučenci. Prijímateľ 
Prounion v rámci projektu obstaral špeciálnu fotografickú a laserovú techniku, výpočtovú 
techniku, so�vér a tlačiarne, vyvinul aplikačný so�vér a vytvoril nové služby ako je skeno-
vanie a implementácia 3D snímok do virtuálnej reality, monitorovanie územia a priestorov 
s využi�m  pokročilých vizualizačných systémov a vytvoril tak špeciálne 3D pracovisko. 
So�vér slúži aj ako pla�orma pre e-shopy a ich virtuálnych predajní. 
Viac info na www.prounion.sk.

názov projektu: 3D SOLUTIONS
prijímateľ: PROUNION, a. s.
nenávratný finančný príspevok z ERDF: 158 697,50 eur

3 D  S L U Ž B Y  

laserový skener dataserver3D tlačiareň

modul pre otočné snímanie

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



