
INDIKATÍVNY HARMONOGRAM VÝZIEV NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK 

(obdobie marec 2016 – február 2017) 

   Operačný program: Výskum a inovácie 

          
Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo hospodárstva SR         

Dátum schválenia: 18. decembra 2015 

        
Verzia: 1 

          

Prioritná os Špecifický cieľ Oprávnení žiadatelia 

Oprávnená 

kategória 

regiónu 

Fond Forma výzvy 

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy 

Dátum uzavretia 

výzvy 

Indikatívna 

výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

výzvu 

(zdroje EÚ) 

Poskytova

teľ 

Výzva na predkladanie 

projektových zámerov 

Dátum 

vyhlásenia 
Dátum uzavretia 

Prioritná os 1: 

Podpora 

výskumu, 

vývoja a 

inovácií 

Špecifický cieľ 1.2.2: 

Rast výskumno-

vývojových a inovačných 

kapacít v priemysle 

a službách 

Fyzické alebo právnické 

osoby oprávnené na 

podnikanie; združenia 

fyzických alebo 

právnických osôb;  

Všetky kraje 

SR 

s výnimkou 

Bratislavského 

kraja 

Európsky 

fond 

regionálneho 

rozvoja 

otvorená výzva 
marec 

2016 

Do vyčerpania 

alokácie 

príslušnej výzvy 

                    

2 500 000 

EUR  

MH SR - - 

Prioritná os 3: 

Posilnenie 

konkurenciesch

opnosti a rastu 

MSP 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 

3.1.1: Nárast vzniku 

nových, 

konkurencieschopných 

MSP 

Fyzické alebo právnické 

osoby oprávnené na 

podnikanie spĺňajúce 

definíciu MSP; združenia 

fyzických 

alebo právnických osôb;  

Všetky kraje 

SR 

s výnimkou 

Bratislavského 

kraja 

Európsky 

fond 

regionálneho 

rozvoja 

otvorená výzva 
marec 

2016 

Do vyčerpania 

alokácie 

príslušnej výzvy 

                  

16 000 000 

EUR  

MH SR - - 

Prioritná os 3: 

Posilnenie 

konkurenciesch

opnosti a rastu 

MSP 

Špecifický cieľ 3.3.1: 

Zvýšenie 

konkurencieschopnosti 

MSP vo fáze rozvoja 

Fyzické alebo právnické 

osoby oprávnené na 

podnikanie spĺňajúce 

definíciu MSP; združenia 

fyzických 

alebo právnických osôb;  

Všetky kraje 

SR 

s výnimkou 

Bratislavského 

kraja 

Európsky 

fond 

regionálneho 

rozvoja 

otvorená výzva jún 2016 

Do vyčerpania 

alokácie 

príslušnej výzvy 

                    

1 000 000 

EUR  

MH SR - - 

Prioritná os 3: 

Posilnenie 

konkurenciesch

opnosti a rastu 

MSP 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 

3.1.1: Nárast vzniku 

nových, 

konkurencieschopných 

MSP 

Fyzické alebo právnické 

osoby oprávnené na 

podnikanie spĺňajúce 

definíciu MSP; združenia 

fyzických 

alebo právnických osôb;  

Všetky kraje 

SR 

s výnimkou 

Bratislavského 

kraja 

Európsky 

fond 

regionálneho 

rozvoja 

otvorená výzva jún 2016 

Do vyčerpania 

alokácie 

príslušnej výzvy 

                    

2 000 000 

EUR  

MH SR - - 

Poznámka: harmonogram výziev podlieha aktualizácii v prípade, ak dôjde k posunu vyhlásenia výzvy zaradenej v harmonograme o viac ako dva mesiace alebo  

ak dôjde k vecným zmenám v údajoch, ktoré sú uvádzané v harmonograme. 
 


