Ďalšie smerovanie
OP VaI
v gescii
Ministerstva hospodárstva SR
Výročná konferencia operačného programu Výskum a inovácie za rok 2016
07. 12. 2016, Hotel Safron, Bratislava

Implementačná stratégia a možnosti
podpory
Posilnenie
technologického
rozvoja - inovácie a
technologický transfer
(povinný súlad s RIS3
SK, MSP + veľké
podniky)

Nenávratná pomoc:

1.2.2

DOP - Inovačná výzva, VVaI výzva, Sieťovanie
podnikov
NP - Ochrana práv duševného vlastníctva
Nenávratná pomoc :

2.2.2

DOP - Sieťovanie podnikov
NP - Ochrana práv duševného vlastníctva
Nenávratná pomoc: DOP -

Časť OP VaI
v gescii MH
SR

3.1.1 - Sieťovanie neformálnych investorov,
Podpora konkurencieschopnosti MSP

3.1.1 (MSP
<3roky)
3.2.1
3.3.1(MSP≥3roky)

Zvýšenie
konkurencieschopnosti
MSP (nepovinný súlad s
RIS3 SK, MSP)

3.2.1 – Zapájanie MSP do programov EÚ
3.3.1- Rozvoj alternatívnych foriem podnikania,
Zvyšovanie štandardov, Podpora
konkurencieschopnosti MSP
NP – NPC regióny, Monitoring,
Internacionalizácia, Kreatívny priemysel,
Sociálne inovácie
Návratná pomoc (FN – úverový nástroj,
obmedzená portfóliová záruka, rizikový kapitál)
Nenávratná pomoc:

4.1.1

DOP – Podpora konkurencieschopnosti
MSP
NP – NPC BA, Kreatívny priemysel
Návratná pomoc (FN – úverový nástroj,
rizikový kapitál)

Plánované vyhlásenie výziev/vyzvaní
v období 12/2016-6/2017
NP:
•
NPC-BA
•
NPC- regióny
•
Monitoring podnikateľského
prostredia

JANUÁR

DOP:
• Výskumné a vývojové
aktivity v zoskupeniach
podnikov
NP:
• Ochrana práv duševného
vlastníctva
• Podpora rozvoja
kreatívneho priemyslu

APRÍL

DOP:
•
Podpora
konkurencieschopnosti
nových a začínajúcich MSP
v BSK

MÁJ

DECEMBER
DOP:
•
Výskumné a vývojové aktivity v
podnikoch
•
Zvyšovanie štandardov výkonnosti
a funkčnosti MSP
NP:
• Podpora internacionalizácie MSP

MAREC
DOP:
• Výskumné a vývojové
aktivity v klastroch
• Podpora sieťovania
podnikov (aj BSK)

JÚN
DOP:
• Podpora sieťovania neformálnych
investorov pri financovaní
úvodných fáz podnikateľského
cyklu
NP:
• Medzisektorová spolupráca

Plánované vyhlásenie výziev/vyzvaní
v 2. polroku 2017
DOP:
• Podpora zapájania
MSP do programov EÚ

DOP:
• Podpora rozvoja
alternatívnych foriem
podnikania
NP:
• Využívanie sociálnych inovácií
v prostredí MSP

JÚL
SEPTEMBER

DECEMBER

Alokácia
514 mil. €
275 mil. €

plánované výzvy a
vyzvania
zostatok z celkovej
alokácie
vyhlásené výzvy a
vyzvania

446 mil. €

Koncepčný návrh výziev na podporu inovácií
prostredníctvom výskumu a vývoja

1)

Výzvy na podporu podnikového výskumu a vývoja s dôrazom
na inovácie

2)

Výzvy na podporu strategických projektov výskumu, vývoja a
inovácií v oblastiach špecializácie RIS3 SK

3)

Výzvy na podporu klastrov

Výzva na podporu inovácií prostredníctvom
výskumu a vývoja
Vyhlásenie: január 2017
Alokácia: 200 mil. EUR

Min. výška NFP: 500 tis. EUR
Max. výška NFP: 5 mil. EUR
Hlavné aktivity:
1) Výskumná časť (podľa schémy štátnej pomoci na podporu výskumu a
vývoja)
2) Inovačná časť (podľa regionálnej schémy štátnej pomoci)

Výzva na podporu inovácií prostredníctvom
výskumu a vývoja

Výstupom projektu musí byť inovácia produktu alebo procesu.
Žiadateľ musí v rámci projektu takisto preukázať:
1. Ide o počiatočnú investíciu (založenie novej prevádzkarne/diverzifikácia
výroby/zásadná zmena celkového výrobného procesu).
2. Projekt bude realizovaný v rámci oprávnených odvetví v súlade s RIS3 SK.
3. Realizáciou projektu musí dôjsť k zabezpečeniu prevádzkovania predmetu
projektu.

Finančné nástroje
 Z OP VaI je vyčlenených 84,4 mil. EUR
(68,1mil. EUR (EFRR) + 16,3 mil. EUR (ŠR)).

 Implementácia sa realizuje prostredníctvom SIH (Slovak Investment Holding) a
SZRB AM (SZRB Asset Management).
 Využitie FN: operatívne financovanie potrieb MSP v oblasti prístupu ku
kapitálu.
 Synergie vo FN: predpoklad opätovného využitia finančných prostriedkov do
konca obdobia oprávnenosti (31.12. 2023).
 Aktuálny stav: SZRB AM vyhodnocuje výzvu na finančných sprostredkovateľov
(FS) na FN rizikového financovania pre MSP a pripravuje výzvy na výber FS pre
ostatné FN.

Finančné nástroje
Finančný nástroj

Produkt pre MSP

1.

Úverový program pre
podporu nových a
začínajúcich MSP (mimo BSK)
/ rozvoj MSP

1.

Úverový nástroj s rozdelením
portfóliového rizika

2.

Záručný program pre
podporu nových a
začínajúcich MSP (mimo BSK)
/ rozvoj MSP (mimo BSK)

2.

Obmedzená portfóliová
záruka

3.

Fond rizikového kapitálu

3.

Rizikový kapitál

Špecifické podmienky implementácie
1.

Uplatňovanie výsledkovo orientovaného prístupu (princípu
„Value for Money“) vo fáze výberu projektu a implementácie
projektu;

2.

Aplikácia efektívnych nástrojov na overovanie hospodárnosti
výdavkov vo fáze výberu projektov a implementácie
projektov;

3.

Uplatnenie motivačno-sankčného mechanizmu voči
prijímateľom (maximálne lehoty na predloženie
dokumentácie k VO, uplatňovanie systému 1+1 pre VO,
dodržanie cieľových hodnôt MU, harmonogram finančnej
realizácie);

Špecifické podmienky implementácie
4.

Posilňovanie administratívnych kapacít žiadateľov a
prijímateľov (info semináre, konzultácie a i.);

5.

Riadiaca dokumentácia zrozumiteľná pre
žiadateľov/prijímateľov;

6.

Samostatná príručka k realizácii VO;

7.

Vyhlasovanie otvorených výziev s využitím inštitútu zásobníka
projektov;

8.

Zjednodušenie a sprehľadnenie dokumentácie výziev.

Ďakujem za
pozornosť.
Ministerstvo hospodárstva SR
Sekcia štrukturálnych fondov EÚ

Adresa:
Mierová 19
821 05 Bratislava
Slovenská republika

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

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

