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Prioritná os Špecifický cieľ Zameranie výzvy Oprávnení žiadatelia 
Oprávnené 

územie 
Fond 

Forma 

výzvy 

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy 

Dátum 

uzavretia 

výzvy 

Indikatívna výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na výzvu  

(zdroje EÚ) 

Výzva na predkladanie 

projektových zámerov 

Dátum 

vyhlásenia 

Dátum 

uzavretia 

1. Podpora 

výskumu, vývoja  

a inovácií 

1.2.2 Rast výskumno-

vývojových  

a inovačných kapacít  

v priemysle a službách 

 

Podpora 

inteligentných 

inovácií v priemysle 

Fyzické alebo 

právnické osoby 

oprávnené na 

podnikanie 

menej 

rozvinuté 

regióny 

EFRR otvorená február  

2018 

do 

vyčerpania 

alokácie 

30 000 000 N/A N/A 

1. Podpora 

výskumu, vývoja  

a inovácií 

1.2.2 Rast výskumno-

vývojových  

a inovačných kapacít  

v priemysle a službách 

Podpora inovácií 

prostredníctvom 

priemyselného 

výskumu  

a experimentálneho 

vývoja vo vybraných 

doménach RIS3 SK 

Fyzické alebo 

právnické osoby 

oprávnené na 

podnikanie 

menej 

rozvinuté 

regióny 

EFRR otvorená apríl  

2018 

do 

vyčerpania 

alokácie 

36 000 000 N/A N/A 

1. Podpora 

výskumu, vývoja  

a inovácií 

1.2.2 Rast výskumno-

vývojových  

a inovačných kapacít  

v priemysle a službách 

Podpora výskumných  

a vývojových aktivít  

v podnikoch alebo 

v zoskupeniach 

podnikov 

Fyzické alebo 

právnické osoby 

oprávnené na 

podnikanie 

menej 

rozvinuté 

regióny 

EFRR uzavretá N/A N/A 100 000 000 apríl  

2018 

jún  

2018 

2. Podpora 

výskumu, vývoja 

a inovácií 

v Bratislavskom 

kraji 

2.2.2 Rast výskumno-

vývojových  

a inovačných kapacít  

v priemysle a službách 

v Bratislavskom kraji 

Podpora inovácií 

prostredníctvom 

priemyselného 

výskumu  

a experimentálneho 

vývoja  

v Bratislavskom kraji 

Fyzické alebo 

právnické osoby 

oprávnené na 

podnikanie 

rozvinutejší 

región 

EFRR otvorená máj  

2018 

do 

vyčerpania 

alokácie 

15 000 000 N/A N/A 

3. Posilnenie 

konkurencie-

schopnosti  

a rastu MSP 

3.2.1 Nárast 

internacionalizácie MSP 

a využívania možností 

jednotného trhu EÚ 

Podpora zapájania 

MSP do programov 

EÚ 

Fyzické alebo 

právnické osoby 

oprávnené na 

podnikanie spĺňajúce 

definíciu MSP 

menej 

rozvinuté 

regióny 

EFRR otvorená máj  

2018 

do 

vyčerpania 

alokácie 

750 000 N/A N/A 



4. Rozvoj 

konkurencie-

schopných MSP  

v Bratislavskom 

kraji 

4.1.1 Nárast podielu 

ziskových MSP  

v Bratislavskom kraji 

Podpora zapájania 

MSP do programov 

EÚ 

Fyzické alebo 

právnické osoby 

oprávnené na 

podnikanie spĺňajúce 

definíciu MSP 

rozvinutejší 

región 

EFRR otvorená máj  

2018 

do 

vyčerpania 

alokácie 

500 000 N/A N/A 

1. Podpora 

výskumu, vývoja  

a inovácií 

2. Podpora 

výskumu, vývoja 

a inovácií 

v Bratislavskom 

kraji 

1.2.2 Rast výskumno-

vývojových  

a inovačných kapacít  

v priemysle a službách 

2.2.2 Rast výskumno-

vývojových  

a inovačných kapacít  

v priemysle a službách  

v Bratislavskom kraji 

Podpora sieťovania 

podnikov 

Fyzické alebo 

právnické osoby 

oprávnené na 

podnikanie, 

združenie fyzických 

alebo právnických 

osôb 

menej 

rozvinuté 

regióny, 

rozvinutejší 

región 

EFRR otvorená júl  

2018 

do 

vyčerpania 

alokácie 

5 000 000 N/A N/A 

3. Posilnenie 

konkurencie-

schopnosti  

a rastu MSP 

3.1.1 Nárast vzniku 

nových, 

konkurencieschopných 

MSP 

Využívanie 

sociálnych inovácií v 

prostredí MSP 

Fyzické alebo 

právnické osoby 

oprávnené na 

podnikanie spĺňajúce 

definíciu MSP, od 

vzniku ktorých ku 

dňu predloženia 

ŽoNFP uplynulo 

maximálne 36 

mesiacov 

menej 

rozvinuté 

regióny 

EFRR otvorená september  

2018 

do 

vyčerpania 

alokácie 

4 500 000 N/A N/A 

1. Podpora 

výskumu, vývoja  

a inovácií 

1.2.2 Rast výskumno-

vývojových  

a inovačných kapacít  

v priemysle a službách 

Podpora výskumných  

a vývojových aktivít  

v podnikoch alebo 

v zoskupeniach 

podnikov 

Fyzické alebo 

právnické osoby 

oprávnené na 

podnikanie 

menej 

rozvinuté 

regióny 

EFRR otvorená október  

2018 

do 

vyčerpania 

alokácie 

100 000 000 N/A N/A 

2. Podpora 

výskumu, vývoja 

a inovácií 

v Bratislavskom 

kraji 

2.2.2 Rast výskumno-

vývojových  

a inovačných kapacít  

v priemysle a službách 

v Bratislavskom kraji 

Podpora 

inteligentných 

inovácií v priemysle  

v Bratislavskom kraji 

Fyzické alebo 

právnické osoby 

oprávnené na 

podnikanie 

rozvinutejší 

región 

EFRR otvorená október  

2018 

do 

vyčerpania 

alokácie 

10 000 000 N/A N/A 

3. Posilnenie 

konkurencie-

schopnosti  

a rastu MSP 

3.1.1 Nárast vzniku 

nových, 

konkurencieschopných 

MSP 

Podpora využitia 

nových nápadov v 

hospodárstve – 

schéma SBIR 

Fyzické alebo 

právnické osoby 

oprávnené na 

podnikanie spĺňajúce 

definíciu MSP, od 

vzniku ktorých ku 

dňu predloženia 

ŽoNFP uplynulo 

maximálne 36 

menej 

rozvinuté 

regióny 

EFRR otvorená november  

2018 

do 

vyčerpania 

alokácie 

16 000 000 N/A N/A 



mesiacov 

3. Posilnenie 

konkurencie-

schopnosti  

a rastu MSP 

3.2.1 Nárast 

internacionalizácie MSP 

a využívania možností 

jednotného trhu EÚ 

Podpora tvorby 

alternatívnych 

obchodných 

platforiem 

Fyzické alebo 

právnické osoby 

oprávnené na 

podnikanie spĺňajúce 

definíciu MSP 

 

menej 

rozvinuté 

regióny 

EFRR otvorená december  

2018 

do 

vyčerpania 

alokácie 

2 000 000 N/A N/A 

Poznámka č. 1: Harmonogram výziev OP VaI podlieha aktualizácii v prípade, ak dôjde k posunu vyhlásenia výzvy zaradenej v harmonograme o viac ako dva mesiace alebo ak dôjde k vecným zmenám uvádzaným 

v harmonograme. 

Poznámka č. 2: MH SR je oprávnený rozdeliť avizované výzvy na dve, príp. aj viac samostatných čiastkových výziev ak je to účelné najmä z hľadiska špecifík jednotlivých oblastí podpory  

(napr. v závislosti od charakteru aktivít konkrétneho špecifického cieľa a ich delenia na jednotlivé podaktivity, v závislosti od potreby uplatnenia pravidiel štátnej pomoci na niektoré z aktivít, v nadväznosti na možnosť 

podporiť niektoré aktivity iba vo vzťahu k niektorým typom oprávnených žiadateľov). Z rovnakých dôvodov je MH SR oprávnený dve, príp. aj viac avizovaných výziev zlúčiť do jednej výzvy. 


