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GRANTOVÁ PODPORA Z OP VaI

Aktuálne vyhlásené výzvy
Výzva zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód výzvy OPVaIMH/DP/2018/1.2.2-21)
Zameranie výzvy: obstaranie nových technológií za účelom dosiahnutia inovácie
produktov a/alebo procesov, a to prostredníctvom realizácie viacerých (minimálne 3)
prvkov inteligentných riešení špecifikovaných vo výzve (prvky inteligentného priemyslu
4.0). Projekty môžu byť zamerané na zmenu výrobného procesu existujúcej
prevádzkarne, založenie novej prevádzkarne alebo na diverzifikáciu výroby.
Prijímateľ: priemyselne orientované podniky s dĺžkou existencie minimálne 3 roky
Alokácia: 100 000 000 EUR
Oprávnené územie: SR okrem BSK
Typ výzvy: otvorená
Ciele výzvy:
 podpora realizácie inovatívnych „smart“ investícií a zavádzanie inteligentne
riadených technológií a systémov v produkčných prevádzkach
 podpora princípov koncepcie Inteligentného priemyslu 4.0

Aktuálne vyhlásené výzvy
Výzva zameraná na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP (kód výzvy
OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22)
Zameranie výzvy: uvedenie nových/inovovaných výrobkov, procesov alebo služieb na
trh/u, ktoré zároveň predstavujú sociálnu inováciu. Sociálnou inováciou pre účely tejto
výzvy je projekt, ktorého cieľom je inovatívne riešenie spoločenských problémov v
oblastiach definovaných vo výzve.

Prijímateľ: MSP a mimovládne neziskové organizácie spĺňajúce definíciu MSP, ktoré
disponujú minimálne jednou účtovnou závierkou za účtovné obdobie 12 mesiacov
Alokácia: 4 500 000 EUR
Oprávnené územie: SR okrem BSK
Typ výzvy: otvorená
Ciele výzvy:
 podpora projektov sociálnej inovácie s cieľom jej komercializácie a uplatnenia na
trhu.

Aktuálne vyhlásené výzvy
Výzva zameraná na podporu zapájania MSP do programov EÚ - SME Instrument
(kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18)
Zameranie výzvy: podpora zapojenia MSP do Fázy 2 SME Instrument (nástroj programu
EÚ Horizont 2020 pre podporu MSP), prostredníctvom podpory činností súvisiacich s
vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti.
Prijímateľ: MSP, ktoré disponujú minimálne jednou účtovnou závierkou za účtovné
obdobie 12 mesiacov a zároveň predložili projekt do nástroja SME Instrument (Fázy 1
alebo Fázy2) v čase od 1.1.2015, ktorý nebol podporený, ale dosiahol min. 12 bodov
Alokácia: 750 tis. EUR pre MRR
Oprávnené územie: územie SR mimo BSK (samostatná výzva je vyhlásená aj pre BSK)
Typ výzvy: otvorená
Ciele výzvy:
 podpora zapájania MSP do programov EÚ, keďže v minulosti neexistovala účinná
forma takejto podpory MSP, v dôsledku čoho SR dosahuje nízku mieru zapojenia
MSP do programov EÚ.

NEFINANČNÁ PODPORA V RÁMCI NÁRODNÝCH
PROJEKTOV OP VaI

Národný projekt NPC regióny
Realizátor: Slovak Business Agency
Cieľ: Realizovanie koncepcie jednotného miesta typu „one-stop-shop“ poskytujúceho
široké portfólio informácií a doplnkových služieb pre začínajúcich a etablovaných
podnikateľov v rôznych štádiách životného cyklu, ako aj záujemcov o podnikanie
Poskytované služby:
• akceleračný program pre záujemcov o podnikanie – odborné poradenstvo
(individuálne), mentoring, vzdelávacie kurzy, podujatia (odborné, sieťovacie,
popularizačné), členstvo v coworkingovom priestore
• inkubačný program pre MSP do 3 rokov – fyzické/virtuálne členstvo, individuálne
dlhodobé a odborné poradenstvo, networkingové stretnutia, Creative Point,
odborné podujatia
• stážový program – stážové pobyty v zahraničí, kombinované stážové pobyty, účasť
na medzinárodných odborných podujatiach
• rastový program - informačné, odborné a vzdelávacie podujatia, krátkodobé
poradenstvo, dlhodobé individuálne poradenstvo (mentoring), motivačné
podujatia, marketingová podpora, služby pre internacionalizáciu podnikania (účasť
na medzinárodných odborných podujatiach, veľtrhoch a výstavách), podpora
zapájania MSP do komunitárnych programov a pod.
Oprávnené územie: regióny SR
Kontakt: www.npc.sk www.sbagency.sk

Národný projekt Podpora internacionalizácie MSP
Realizátor: SARIO a Slovak Business Agency
Cieľ: podpora MSP v mimobratislavských regiónoch SR pri ich integrácii na globálnom
trhu
Aktivity a poskytované služby:
• veľtrhy a výstavy v zahraničí
• podnikateľské misie v SR a zahraničí,
• semináre Exportnej akadémie
• sourcingové a kooperačné podujatia, organizácia B2B stretnutí
• rozvoj dodávateľských reťazcov
• individuálna účasť MSP na zahraničných veľtrhoch a výstavách
• propagácia MSP prostredníctvom elektronických médií
• poradenské aktivity zamerané na internacionalizáciu MSP
• podpora alternatívnych obchodných platforiem
• zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ
• využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP
Oprávnené územie: celé územie SR okrem Bratislavského kraja
Kontakt: www.sario.sk/NP

Národný projekt Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu
Realizátor: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Cieľ: napomáhať rozvoju inovačných procesov prostredníctvom vzájomnej spolupráce
MSP s aktérmi kreatívneho priemyslu a vytvoriť lepšie podmienky pre tvorbu
inovatívnych riešení subjektov pôsobiacich v kreatívnom priemysle:
 architektúra
 dizajn
 reklama&marketing
 IKT-programovanie
Poskytované služby:
• podpora tvorby nových obchodných modelov a sieťovania podnikov kreatívneho
priemyslu
• poskytovanie kreatívnych voucherov - priama finančná podpora na preplatenie
časti nákladov MSP (max. 10 000 €, 50% nákladov) v súvislosti s využívaním služieb,
alebo s nákupom diel od realizátorov, pôsobiacich v odvetví KP
Oprávnené územie: celé územie SR
Kontakt: www.vytvor.me

Národný projekt ZIVSE
Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky
Realizátor: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Cieľ: zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky prostredníctvom realizácie
cielených aktivít vo všetkých regiónoch SR, zameraných na zvyšovanie povedomia o
význame inovácií medzi slovenskými podnikateľmi, ale aj medzi študentmi stredných a
vysokých škôl. Jeho hlavnou úlohou je zvyšovať inovačný potenciál Slovenska.

Aktivity a poskytované služby:
• pre podnikateľov: Regionálne konzultačné centrá pre podnikateľov - poskytovanie
základného a rozšíreného individuálneho poradenstva (mentoring) v oblasti inovácií
a technológií, podpory komercializácie a internacionalizácie, zvyšovania
produktivity, digitálnej transformácie a pod., ako aj podpory klastrov
• Aktivity pre študentov - inovačné workshopy, súťaže, prepájanie s podnikateľmi
• Publikácie - preklady bestsellerov v oblasti inovácií
• Podujatia - konferencie, semináre, workshopy
• Analýzy a prognózy - identifikácia bariér rozvoja, porovnanie s ostatnými krajinami
Oprávnené územie: celé územie SR
Kontakt: www.inovujme.sk

FINANČNÉ NÁSTOJE OP VaI

Finančné nástroje
EÚver – ROZVOJ
Poskytovateľ: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (SZRB)
• https://www.szrb.sk/files/files/EUver%20-%20ROZVOJ_produktova%20informacia(1).pdf
Účel úveru (oprávnené projekty)
a) financovanie investície do hmotného a nehmotného majetku, vrátane prevodu
vlastníckych práv, za predpokladu, že sa takýto prevod uskutoční medzi nezávislými
investormi;
b) financovanie prevádzkového kapitálu súvisiaceho s rozvojom alebo rozširovaním
činností, ktoré sú doplnkové k činnostiam uvedeným pod. písm. a) a sú s nimi
spojené (doplnkový charakter sa musí preukázať, okrem iného, pomocou
podnikateľského plánu MSP a výšky financovania);
c) financovanie prevádzkového kapitálu týkajúceho sa založenia, posilnenia alebo
rozšírenia novej alebo existujúcej podnikateľskej činnosti MSP.
Oprávnený žiadateľ
Začínajúce a rozvíjajúce sa MSP so sídlom a pôsobnosťou na území Slovenska.
Doba splatnosti a výška úveru
doba splatnosti úveru je minimálne 12 mesiacov a maximálne do 10 rokov od
podpisu úverovej zmluvy
Maximálna výška úveru: 1 mil. Eur.

Finančné nástroje
Program pre úvery malým a stredným podnikom prostredníctvom záruky FLPG
Poskytovateľ: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
https://www.unicreditbank.sk/sk/velke-firmy/financovania/pozicky.html#flpgbankovazaruka
Účel úveru (oprávnené projekty)
Investičný úver - investície do hmotného alebo nehmotného majetku vrátane
prevodu vlastníckych práv v podnikoch, pokiaľ sa prevod uskutoční medzi
nezávislými investormi.
Prevádzkový úver - investície do prevádzkového kapitálu, ktoré súvisia s rozvojom,
rozširovaním činností a ktoré súvisia so založením, posilnením novej či existujúcej
činnosti podniku.
Oprávnený žiadateľ
Začínajúce a rozvíjajúce sa MSP so sídlom a pôsobnosťou na území Slovenska,
okrem bratislavského kraja / výnimkou je spoločnosť, ktorá má sídlo v Bratislave, ale
prevádzku/projekt realizuje mimo bratislavského kraja.
Doba splatnosti a výška úveru
doba splatnosti úveru je minimálne 12 mesiacov a maximálne do 10 rokov od
podpisu úverovej zmluvy.
Maximálna výška úveru: 1 mil. Eur.

Finančné nástroje
Priame investície
https://www.sih.sk/stranky/cinnosti/national-development-fund-ii/priame-investicie-ndf-ii

Slovak Investment Holding, a. s. („SIH“) ako správca fondu National Development
Fund II., a.s. („NDF II.“) realizuje priame investície rizikového kapitálu v rámci
operačného programu Výskum a Inovácie.
NDF II. má generalistický sektorový prístup s možnosťou realizovania priamych
investícií vo všetkých regiónoch Slovenska. Investície budú realizované spolu s
nezávislými koinvestormi do spoločností, ktoré potrebujú rastový equity a kváziequity kapitál pre ďalší rozvoj. Účasť nezávislého koinvestora musí predstavovať
minimálne 30% z celkovej veľkosti investície NDF II. a nezávislého koinvestora. NDF II.
bude investovať do spoločností so škálovateľným výrobkom alebo službou, ktoré
majú potenciál významného rastu a prieniku na medzinárodné trhy a uprednostní
investície do cutting edge inovatívnych spoločností. NDF II. bude poskytovať rastový
kapitál spoločnostiam bez možnosti vykúpenia pôvodných akcionárov a bude
výlučne v pozícii minoritného akcionára/spoločníka.
priameinvesticie@sih.sk

www.opvai.sk
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