Zhodnotenie stavu
implementácie OPVaI
v gescii
Ministerstva hospodárstva SR
Výročná konferencia operačného programu Výskum a inovácie za rok 2016
07. 12. 2016, Hotel Safron, Bratislava

Ministerstvo hospodárstva SR

ako sprostredkovateľský orgán pre OP VaI
pre tematické ciele:
 TC 1 - Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií
 TC 3 - Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP
 Finančná alokácia v objeme 1,235 mld. Eur (EÚ zdroje)

Ministerstvo hospodárstva SR

ako sprostredkovateľský orgán pre OP VaI
TC 1 - Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií


PO 1 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií



PO 2 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji

Špecifický cieľ

Názov

Alokácia z EÚ zdrojov

1.2.2.

Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít
v priemysle a službách

794,499 mil. EUR

2.2.2.

Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít
v priemysle a službách v Bratislavskom kraji

40,189 mil. EUR

Ministerstvo hospodárstva SR

ako sprostredkovateľský orgán pre OP VaI
 TC 3 - Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP


PO 3 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP



PO 4 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji

Špecifický cieľ

Názov

3.1.1

Nárast vzniku nových, konkurencieschopných
MSP

3.2.1

Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností
jednotného trhu EÚ

3.3.1

Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

4.1.1

Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji

Alokácia z EÚ zdrojov

376,415 mil. EUR

24,632 mil. EUR

VYHLÁSENÉ VÝZVY
(dopytovo-orientované projekty)

Výzva na podporu nových a
začínajúcich mikro-, malých a
stredných podnikov
Alokácia: 30 000 000 EUR

02.08.2016

22.11.2016

Výzva na podporu inovácií a
technologického transferu

Výzva na podporu existujúcich
mikro-, malých a stredných
podnikov

Alokácia: 175 000 000 EUR

Alokácia: 40 000 000 EUR

Výzva na podporu inovácií a technologického transferu
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
Dátum vyhlásenia: 2. augusta 2016
Alokácia: 175 000 000 EUR



cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na zvyšovanie kvality a efektivity
výrobných
a
technologických
procesov
prostredníctvom
zvyšovania
technologickej a inovačnej úrovne v podnikoch;



medzi oprávnené výdavky patrí obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(nákup výrobných zariadení a zariadení na poskytovanie služieb, technologické
celky a pod.) a nehmotného majetku (nákup softvéru, licencií a ostatných
nehmotných aktív a pod.) za účelom realizácie inovačných opatrení;



výsledkom realizovaných opatrení bude inovácia produktu alebo procesu
(s možným doplnením o organizačnú inováciu);

Výzva na podporu inovácií a technologického transferu
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
Dátum vyhlásenia: 2. augusta 2016
Alokácia: 175 000 000 EUR



oprávnené sú projekty realizované na celom území Slovenska okrem
Bratislavského kraja;



podporené môžu byť malé, stredné aj veľké podniky;



intenzita pomoci sa pohybuje v rozmedzí 25 – 55 %, v závislosti od veľkosti podniku
a miesta realizácie;



k uzavretiu výzvy dôjde až po vyčerpaní alokácie;



uzávierky hodnotiacich kôl sú plánované na koniec každého nepárneho
mesiaca;

Výzva na podporu inovácií a technologického transferu
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
Dátum vyhlásenia: 2. augusta 2016
Alokácia: 175 000 000 EUR

Prepojenie na RIS3 SK
 projekty podporené v rámci výzvy musia byť v plnom súlade so Stratégiou
výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK);
 projekty musia mať priamu väzbu na oblasti špecializácie definované RIS3 SK,
ktorými sú:
•

oblasti hospodárskej špecializácie;

•

perspektívne oblasti špecializácie;

Výzva na podporu inovácií a technologického transferu
1. Hodnotiace kolo (uzávierka 30. 9. 2016)
•

294 doručených ŽoNFP

•

celkový objem viac ako 181 mil. EUR

2. Hodnotiace kolo (uzávierka 30. 11. 2016)

Informačné aktivity


160 účastníkov informačných seminárov (B. Bystrica, Košice)



viac ako 1 000 zodpovedaných otázok, podnetov a poskytnutých konzultácií

Výzvy na podporu mikro-, malých a stredných podnikov
Výzva na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov
 určená pre podniky existujúce menej ako 3 roky
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03
Dátum vyhlásenia: 22. novembra 2016
Alokácia: 30 000 000 EUR

Výzva na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov
 určená pre podniky existujúce minimálne 3 roky
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04
Dátum vyhlásenia: 22. novembra 2016

Alokácia: 40 000 000 EUR

Výzvy na podporu mikro-, malých a stredných podnikov


cieľom je podporiť projekty zamerané na uvedenie nového alebo inovovaného
produktu žiadateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu;



oprávnenými činnosťami sú nákup nového dlhodobého majetku využívaného na
produkciu produktu žiadateľa a/alebo zavádzanie nástrojov elektronického
podnikania;

Súčasne môžu byt predmetom projektu aj:

•

marketingové aktivity súvisiace s uvedením nového/inovovaného produktu
na trh;

•

aktivity zamerané na posúdenie zhody nového/inovovaného produktu s
technickými požiadavkami podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov;

•

zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov a ich zamestnancov priamo
súvisiacich s produkciou nového/inovovaného produktu alebo inováciou
produkčného procesu (s výnimkou legislatívou požadovaných školení ako
sú školenie BOZP a pod.);

Výzvy na podporu mikro-, malých a stredných podnikov



oprávnené sú projekty realizované na celom území Slovenska okrem
Bratislavského kraja;



podporené môžu byť iba mikro-, malé a stredné podniky;



k uzavretiu výziev dôjde až po vyčerpaní alokácie, resp. na základe rozhodnutia
poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu;

Uzávierky hodnotiacich kôl:
1.

hodnotiace kolo - 15. 02. 2017

2.

hodnotiace kolo - 28. 04. 2017

•

na konci každého nasledujúceho párneho mesiaca

Výzvy na podporu mikro-, malých a stredných podnikov
Intenzita pomoci
Výzva na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov


maximálna intenzita pomoci je 60 %;



zvýšenie na 75 % v prípade projektov realizovaných v niektorom z okresov
zapísaných v zozname vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v
zmysle zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov;



minimálna výška NFP na projekt: 30 000 EUR,



maximálna výška NFP na projekt: 200 000 EUR;

Výzvy na podporu mikro-, malých a stredných podnikov
Intenzita pomoci
Výzva na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov


maximálna intenzita pomoci je 50 %;



zvýšenie na 65 % v prípade projektov realizovaných v niektorom z okresov
zapísaných v zozname vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v
zmysle zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov;



minimálna výška NFP na projekt: 50 000 EUR,



maximálna výška NFP na projekt: 200 000 EUR;

NÁRODNÉ PROJEKTY
 vyhlásené Vyzvanie na predloženie projektu „Zvýšenie inovačnej výkonnosti
slovenskej ekonomiky“ žiadateľa Slovenská inovačná a energetická agentúra

Kód vyzvania: OPVaI-MH/NP/2016/1.2.2/2.2.2-01
Dátum vyhlásenia vyzvania: 11. novembra 2016
Alokácia: 30 004 780 EUR

NÁRODNÉ PROJEKTY
Projekt „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky“


hlavným cieľom projektu je zvýšenie inovačnej výkonnosti ekonomiky SR

prostredníctvom realizácie aktivít vo všetkých regiónoch Slovenska
Aktivity projektu:
1.

Vytvorenie regionálnych konzultačných centier na poskytovanie poradenských
služieb

2.

Zvyšovanie inovačného povedomia

3.

Prognostika a hodnotenie inovačnej výkonnosti

FINANČNÉ NÁSTROJE


vyhlásené vyzvanie na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku adresované žiadateľovi SZRB Asset Management, a. s. so zameraním na
podporu špecifických cieľov:



3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP



3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja



4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v BSK.

Dátum vyhlásenia vyzvania: 22. februára 2016
Alokácia pre špecifické ciele 3.1.1 a 3.3.1: 62 900 000 EUR
Alokácia pre špecifický cieľ 4.1.1: 5 200 000 EUR

ALOKÁCIA VYHLÁSENÝCH VÝZIEV A VYZVANÍ

22%

Alokácia OP VaI v gescii MH SR
Vyhlásené výzvy a vyzvania
78%

Ďakujem za
pozornosť.
Ing. Martin Húska

Ministerstvo hospodárstva SR

generálny riaditeľ sekcie

Mierová 19, 827 15 Bratislava
e-mail: vyzvy@mhsr.sk

štrukturálnych fondov EÚ

Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava

+421 2/59374111
info@minedu.sk
www.opvai.sk

