
 

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo  výzvu v rámci 
operačného programu Výskum a inovácie, ktorá je 
zameraná na podporu mikro-, malých a stredných 
podnikov (MSP) v najmenej rozvinutých okresoch SR. 
Výzva v objeme 50 miliónov eur je určená výlučne 
projektom realizovaným v najmenej rozvinutých 
okresoch SR.

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Oprávnení žiadatelia:
• mikro-, malí a strední podnikatelia registrovaní na  
  území SR, od vzniku ktorých ku dňu predloženia   
  žiadosti uplynulo minimálne 36 mesiacov;

• žiadatelia zároveň musia mať v predmete   
  podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním  
  realizácie projektu, a to najneskôr v deň    
  predchádzajúci vyhláseniu výzvy a zároveň   
  najneskôr 6 mesiacov pred predložením   
  ŽoNFP;

• zvýhodnení sú žiadatelia zo sociálne    
  znevýhodnených skupín a žiadatelia, ktorí vytvárajú  
  nové pracovné miesta vrátane pracovných miest pre   
  sociálne znevýhodnené skupiny. 

VÝZVA NA  PODPORU PODNIKANIA V NAJMENEJ ROZVINUTÝCH OKRESOCH

 Oprávnené aktivity:
• predmetom hlavnej aktivity projektu musí byť nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný pri   
  tvorbe nového alebo inovovaného produktu žiadateľa, resp. pri inovácii produkčného procesu;

• realizácia projektu musí predstavovať počiatočnú investíciu, pod ktorou sa rozumie investícia do hmotných a   
  nehmotných aktív týkajúca sa:
  a) založenia novej prevádzkarne,
  b) diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali,
  c) zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne;
• výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť dosiahnutie inovácie produktu alebo inovácie procesu  
  minimálne nízkeho stupňa v triedení podľa inovačnej stupnice pre túto výzvu;
• realizáciou projektu musí dôjsť k zabezpečeniu prevádzky predmetu projektu, t. j. je potrebné okrem nákupu   
  predmetu projektu zabezpečiť aj jeho prevádzkyschopnosť;
• investícia musí smerovať do niektorej z podporovaných oblastí priemyselnej výroby, ktorých zoznam je uvedený  
  vo výzve prostredníctvom SK NACE kódov.

• zvýšenie konkurencieschopnosti MSP pôsobiacich        
  v najmenej rozvinutých okresoch prostredníctvom   
  podpory inovácie produktov alebo výrobných   
  procesov;
• udržanie a podpora rastu existujúcich investícií
  v týchto okresoch;
 • prílev nových investícií do najmenej rozvinutých   
  okresov;
• podpora tvorby nových pracovných miest
  v regiónoch s dlhodobo vysokou mierou 
  nezamestnanosti;
 • zvýšenie životnej úrovne ľudí žijúcich v najmenej  
  rozvinutých okresoch.

Ciele výzvy:

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na 

výzvu zo zdrojov EÚ: 50 000 000 EUR
Typ výzvy: otvorená

Uzávierky hodnotiacich kôl: 1. kolo - 15.11.2017,
 2. kolo - 15.01.2018, 

ďalšie kolá - 15. deň každého nasledujúceho nepárneho 
mesiaca



 
 

 

 

 
 

 

Príprava a predloženie žiadosti o poskytnutie 
NFP prostredníctvom ITMS2014+:
• žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je možné predkladať     
  plne elektronicky;

• o prístup do verejnej časti portálu ITMS2014+ je potrebné požiadať    
  prostredníctvom elektronického formulára na webovom sídle     
  https://www.itms2014.sk/, žiadosť je zároveň potrebné poslať aj v písomnej   
  podobe do DataCentra, ktoré spravuje systém a schvaľuje žiadosti o prístup;

• žiadateľ vyplní elektronický formulár ŽoNFP výlučne prostredníctvom verejnej               
  časti ITMS2014+ a následne predloží:
 
  • formulár ŽoNFP v elektronickej forme vygenerovaný prostredníctvom   

 verejnej časti ITMS2014+ podpísaný kvalifikovaným elektronickým   
 podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym   
 certifikátom, alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou do elektronickej        
 schránky MH SR, alebo

• podpísaný formulár ŽoNFP v origináli v listinnej forme na adresu   
 poskytovateľa.

Kontakty na poskytovateľa:

Ministerstvo hospodárstva SR
Sekcia štrukturálnych fondov EÚ
Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212,
pracovisko: Mierová 19, 827 15 Bratislava 212

web: www.opvai.sk
e-mail: vyzvy@mhsr.sk
tel.: +421 / 2 / 4854 1413 v čase:
pondelok 9:00 - 11:00 h a 12:00 - 15:00 h
utorok, štvrtok 9:00 - 11:00 h
streda 12:00 - 15:00 h

Zjednodušené overovanie podmienok:
• výzva prebieha v zjednodušenom režime predkladania príloh,
  t. j. uplatňuje sa princíp “jedenkrát a dosť”, takže žiadateľ nemusí   
  predkladať žiadne potvrdenia vydávané verejnými úradmi, ktoré si   
  poskytovateľ môže overiť sám vo verejných registroch;
• preukazovanie splnenia niektorých podmienok (napr. vyhlásenie o   
  zabezpečení spolufinancovania projektu, vysporiadanie    
  majetkovo-právnych vzťahov) zo strany žiadateľa iba prostredníctvom  
  čestného vyhlásenia.

Oprávnené územie:
• projekt musí byť realizovaný na území najmenej rozvinutého okresu, pričom rozhodujúce je miesto   
  realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa;
• zoznam najmenej rozvinutých okresov vedie Ústredie 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;
• pre posúdenie splnenia tejto podmienky je relevantný zoznam za posledný dostupný mesiac
  predchádzajúci termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola výzvy.

Výška príspevku:
• maximálna výška príspevku na jeden projekt je 1 milión eur, minimálna výška 100 000 eur;

• maximálna intenzita pomoci pre mikro a malý podnik je 55 % a pre stredný podnik 45 % z celkových  
  oprávnených výdavkov projektu.

Kompletné informácie k výzve nájdete na:

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo
-orientovane-projekty/12092017_vyzva_opvai-
mhdp2017331-08.
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 preukazovanie splnenia niektorých podmienok (napr. vyhlásenie o   
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