
 

 

SUMÁR VÝZVY 

Podpora MSP v najmenej rozvinutých okresoch 

 
Operačný program:    Výskum a inovácie (OP VaI) 

Prioritná os:                 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP 

Investičná priorita:       3.3 Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb  

Špecifický cieľ:             3.3.1. Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja 

Kód výzvy:                   OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 

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 podnikajú min. 36 mesiacov bez 
prerušenia prevádzkovania živnosti. Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú mikro-, malé a  stredné podniky. 

OPRÁVNENÉ AKTIVITY
 

Hlavnou aktivitou je "Rozvoj exitujúceho MSP".  

Predmetom hlavnej aktivity 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 (založenie novej prevádzkarne/ diverzifikácia výroby / zásadná 
zmena výrobného procesu existujúcej prevádzkarne). 
 
Výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť dosiahnutie minimálne jedného z nasledovných typov inovácie:  

 inovácia produktu 

 inovácia procesu 

Inováciu produktu možno dosiahnuť prostredníctvom počiatočnej investície do novej prevádzkarne alebo do diverzifikácie 
výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali. 

Inováciu procesu možno dosiahnuť prostredníctvom počiatočnej investície do novej prevádzkarne alebo do zásadnej zmeny 
celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne. 

Ďalšie podmienky oprávnenosti: 

 projekt žiadateľa musí predstavovať a prinášať inováciu minimálne nízkeho stupňa 

 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
 

Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území: 
 
Stredné Slovensko:          Žilinský kraj, Banskobystrický kraj  
Východné Slovensko:      Prešovský kraj, Košický kraj  

 
Oprávnené sú len najmenej rozvinuté okresy: Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, 

Vranov nad Topľou, Gelnica, Rožňava, Sobrance, Trebišov 

Pre posúdenie kritérií oprávnenosti je rozhodujúce miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. Projekt môže byť realizovaný 
aj na viacerých miestach (uvedených v ŽoNFP), avšak vždy v oprávnenom území. 

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu nesmie presiahnuť 9 mesiacov. 

 

KOĽKO? 
 

Výška podpory:  

 min.      100 000 EUR  

 max.  1 000 000 EUR 

 
Celkové oprávnené výdavky jedného investičného projektu nesmú presiahnuť 100 mil. EUR. 
 
Intenzita pomoci:  

 
Maximálna intenzita pomoci: 55% mikro alebo malý podnik, 45% stredný podnik. 
 
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu:  50 000 000 EUR 

 
 

DÁTUM VYHLÁSENIA A UKONČENIA VÝZVY
 

Dátum vyhlásenia výzvy: 12.09.2017 
Dátum uzavretia výzvy: uzavretie výzvy nastane vyčerpaním finančnej alokácie na výzvu  

Typ výzvy: otvorená 

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 15.11.2017 
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 15.01.2018 

Každé ďalšie hodnotiace kolo bude uzatvorené v intervale 2 mesiacov až do vyčerpania alokácie vyčlenenej na výzvu. 

 

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 


