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Oblasti špecializácie v zmysle Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú 
špecializáciu Slovenskej republiky  

 

Projekty predkladané v rámci výzvy môžu1 usia mať priamu väzbu na nasledovné oblasti špecializácie 
v zmysle Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK):  

a) Oblasti hospodárskej špecializácie 

- Automobilový priemysel a strojárstvo 

- Spotrebná elektronika a elektrické prístroje 

- Informačné a komunikačné produkty a služby 

- Výroba a spracovanie železa a ocele 

b) Perspektívne oblasti špecializácie 

- Automatizácia, robotika a digitálne technológie 

- Spracovanie a zhodnotenie ľahkých kovov a ich zliatin 

- Výroba a spracovanie polymérov a progresívnych chemických substancií (vrátane smart 
fertilizations) 

- Kreatívny priemysel 

- Zhodnocovanie domácej surovinovej základne 

- Podpora inteligentných technológií v oblasti spracovania surovín a odpadov v regióne 
výskytu 

 
s výnimkou odvetví vylúčených z podpory podľa čl. 1 nariadenia Komisie (EÚ)  
č. 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de 
minimis, ktorými sú: 

a) odvetvie rybolovu a akvakultúry, na ktoré sa vzťahuje nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 1379/2013; 
b) odvetvie prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov; 
c) odvetvie spracovania a marketingu poľnohospodárskych výrobkov, a to v týchto prípadoch: 

i. ak je výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto výrobkov 
kúpených od prvovýrobcov alebo výrobkov umiestnených na trhu príslušnými podnikmi; 

ii. ak je pomoc podmienená tým, že bude čiastočne alebo úplne postúpená prvovýrobcom; 
d) pomoci na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne 

pomoci priamo súvisiacej s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzkovanie 
distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou; 

e) pomoci, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred 
dovážaným. 

Za projekt s priamou väzbou na oblasti špecializácie uvedené v tejto prílohe sa považuje taký projekt, 
ktorý priamo súvisí (je jednoznačne priraditeľný) k príslušnej oblasti špecializácie a má preukázateľný 
vplyv na jej podporu (rozvoj), pričom priama väzba na oblasť špecializácie môže byť zabezpečená aj 

                                                           
1 Priama väzba projektu na oblasti špecializácie v zmysle RIS3 SK nie je podmienkou poskytnutia príspevku. 
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prostredníctvom realizácie projektu v oblasti, ktorá na tieto oblasti špecializácie nadväzuje formou 
dodávateľsko – odberateľských vzťahov. To znamená, že oprávnené v rámci výzvy budú aj projekty, 
ktoré realizujú aktivity v súvisiacich oblastiach, ktoré sú prostredníctvom dodávateľsko – 
odberateľských vzťahov naviazané na oblasti špecializácie. 

Príklad: 

Žiadateľ Kreslá, s.r.o. pôsobí ako dodávateľ sedadiel pre výrobcu motorových vozidiel Autowagen, a.s. 
Keďže táto spoločnosť je zaradená v oblasti hospodárskej špecializácie Automobilový priemysel 
a strojárstvo, projekt žiadateľa možno považovať za oprávnený pri splnení všetkých ostatných 
podmienok oprávnenosti. 

Žiadateľ deklaruje väzbu projektu na oblasti špecializácie prostredníctvom prílohy č. 16 ŽoNFP – 
Doplňujúce údaje, v rámci ktorej vyberie v príslušnej časti relevantnú/-é oblasť/-ti špecializácie 
v súlade s RIS3 SK a odôvodní zaradenie projektu k danej oblasti špecializácie. 

 


