
 

 

SUMÁR VÝZVY 

Podpora MSP v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom 
kraji 

 
Operačný program:    Výskum a inovácie (OP VaI) 

Prioritná os:                 4 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji 

Investičná priorita:       4.1 Podpora kapacity MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych a medzinárodných 

trhoch a zapojenie sa do procesov inovácií 

Špecifický cieľ:             4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji 

Kód výzvy:                   OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07 

Vyhlasovateľ výzvy:     Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre OP VaI 

 
KTO JE OPRÁVNENÝ

 
Oprávnení žiadatelia: 
 
Oprávnené sú  fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2. písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

znení neskorších predpisov, t.j.: 

a) osoby zapísané v obchodnom registri 
b) osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia 

Predmetné subjekty musia byť registrované  na území SR a ku dňu predloženia ŽoNFP majú v predmete podnikania zapísané 
činnosti v súlade so zameraním projektu minimálne po dobu 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dňu 
predloženia ŽoNFP a zároveň ku dňu predloženia ŽoNFP disponujú minimálne jednou schválenou účtovnou závierkou za 
účtovné obdobie v trvaní 12 mesiacov. Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú mikro-, malé a  stredné podniky. 

OPRÁVNENÉ AKTIVITY
 

Oprávnenou hlavnou aktivitou v rámci výzvy je rozvoj MSP v kreatívnom priemysle. Zámerom výzvy je stimulovať inovácie v 

podnikateľských aktivitách kreatívneho priemyslu založené na kreativite, tvorivosti, zručnostiach a talente.   

Predmetom projektu v rámci uvedenej hlavnej aktivity musí byť nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný pri 
tvorbe nového alebo inovovaného produktu žiadateľa, resp. pri inovácii produkčného procesu. 

Súčasne môže žiadateľ v rámci projektu realizovať aj nasledovné činnosti: 

 zavádzanie nástrojov elektronického podnikania, 

 marketingové aktivity v oblasti kreatívneho priemyslu, 

 zvyšovanie zručností a kompetencií zamestnancov v oblasti kreatívneho priemyslu (s výnimkou legislatívou 

požadovaných školení ako napr. školenie BOZP). 

Projekt žiadateľa musí predstavovať inováciu minimálne nízkeho stupňa, t.j. projekty, ktoré nepredstavujú inováciu 

minimálne nízkeho stupňa, sú v rámci výzvy neoprávnené. 
 
Z hľadiska zamerania projektu sa za oprávnené považujú iba projekty zamerané na nasledovné odvetvia (podľa SK NACE): 
 
Služby (poznatkovo intenzívne služby): 
 
 62.01 Počítačové programovanie – okrem tvorby počítačových hier 
 71.11 Architektonické činnosti 
 73.11 Reklamné agentúry 
 74.10 Špecializované dizajnérske činnosti 



 

 

Rozhodujúce je zameranie projektu, nie SK NACE prevažujúcej činnosti žiadateľa 

Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku: 

 V rámci kritérií hodnotenia bude kladený dôraz mimo iného aj na posúdenie príspevku projektu k dosahovaniu 
špecifických cieľov OP VaI na základe princípu "Value for Money" (posudzované podľa 2 ukazovateľov: cena 
pracovného miesta a potenciál tvorby pridanej hodnoty). 

 Medzi ďalšie kritéria hodnotenia patria: príspevok projektu k plneniu cieľov Stratégie výskumu a inovácií pre 
inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK), inovačný potenciál projektu, miera oprávnenosti výdavkov, index bonity 
žiadateľa, finančná udržateľnosť projektu. 

 Žiadateľ nesmie začať realizáciu hlavnej aktivity projektu pred predložením ŽoNFP. 

 Žiadateľ je povinný ku dňu predloženia ŽoNFP začať všetky verejné obstarávania na hlavnú aktivitu projektu. 

MIESTO A DĹŽKA REALIZÁCIE PROJEKTOV
 

Oprávnené územie: Bratislavský kraj (rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa).  

 
Maximálna celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu:  12 mesiacov. 

 

KOĽKO? 
 

Výška podpory:  

 min.     20 000 EUR  

 max.  200 000 EUR 

 
Intenzita pomoci:  
Maximálna intenzita pomoci nesmie presiahnuť strop 50% celkových oprávnených výdavkov. Spolufinancovanie žiadateľa 
predstavuje minimálne 50 % celkových oprávnených výdavkov projektu. 
 
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu:  4 000 000 EUR 

 
 

DÁTUM VYHLÁSENIA A UKONČENIA VÝZVY
 

Dátum vyhlásenia výzvy: 28.04.2017 
Dátum uzavretia výzvy: uzavretie výzvy nastane vyčerpaním finančnej alokácie na výzvu  

Typ výzvy: otvorená 

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 31.07.2017 
Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 29.09.2017 

Termín uzavretia 3. - n.  hodnotiaceho kola: posledný pracovný deň každého nasledujúceho nepárneho mesiaca 
 

 

PONÚKAME VÁM
 

 

Služby v oblasti grantového poradenstva: 
 

 vypracovanie komplexnej projektovej žiadosti  

 implementáciu Vášho projektu - externý projektový manažment 

 zabezpečíme pre Vás celý projektový cyklus, alebo jeho určitú časť podľa Vašich požiadaviek a potrieb 


