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Výzva z prostriedkov operačného programu Integrovaná infraštruktúra

Podpora inovácií a technologického transferu v podnikoch
kód výzvy: OPII-MH/DP/2022/9.5-35
Výška podpory

Oprávnení žiadatelia

Termín uzávierky

Intenzita pomoci

200 tis. – 5 mil.

Podnikatelia,
FO, PO

30. 12. 2022

30 - 70 %1

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 15 000 000 eur.
OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ
fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) Obchodného zákonníka:
a) osoby zapísané v obchodnom registri;
b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia;
disponujúce účtovnou závierkou za celý rok 2021, spĺňajúce podmienky aktívneho podniku.
OPRÁVNENÉ PROJEKTY
Hlavná aktivita projektu je „Podpora inovácií v podniku“.
Predmetom projektu v rámci hlavnej aktivity musí byť nákup dlhodobého majetku za účelom inovácie
produktu a/alebo inovácie produkčného procesu, pričom dosiahnutý musí byť minimálne nízky
inovačný potenciál projektu.
Nízky inovačný
potenciál
Stredný inovačný
potenciál
Vysoký inovačný
potenciál

Výsledkom realizácie projektu je produkt nový alebo inovovaný pre podnik žiadateľa.
Výsledkom realizácie projektu nie je inovácia procesu, ktorým sa tento, pre podnik žiadateľa
nový alebo inovovaný produkt, produkuje.
Výsledkom realizácie projektu je inovovaný proces a to bez ohľadu na to, či inováciou procesu
zároveň dochádza alebo nedochádza k produkcii nového alebo inovovaného produktu pre
podnik žiadateľa.
Výsledkom realizácie projektu je nový alebo inovovaný produkt pre podnik žiadateľa, ktorý
v čase predloženia žiadosti o príspevok nie je dostupný na slovenskom trhu.

Investícia do hmotných aktív sa musí týkať založenia novej prevádzkarne alebo diverzifikácie výroby
prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali alebo zásadnej zmeny celkového
výrobného procesu existujúcej prevádzkarne.
Projekt musí byť realizovaný v rámci jednej z nasledujúcich domén inteligentnej špecializácie,
zadefinovaných v Implementačnom pláne stratégie RIS3 SK:
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V závislosti od miesta realizácie a veľkosti podniku žiadateľa
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Dopravné prostriedky pre 21. storočie,
Priemysel pre 21. storočie,
Zdravé potraviny a životné prostredie.

Výstup (produkt, proces) bude v súlade s niektorou z produktových línií stanovených v doméne RIS3 SK,
zameranie projektu bude patriť do niektorého z hlavných odvetví alebo tzv. vedľajších odvetví (v členení
podľa SK NACE, Rev.2), ktorými je charakterizovaná doména RIS3 SK.
MIESTO REALIZÁCIE
Za oprávnené miesto realizácie projektu, sa považuje územie Trnavského, Trenčianskeho,
Nitrianskeho, Banskobystrického, Žilinského, Košického a Prešovského kraja, pričom rozhoduje
miesto realizácie projektu.
OPRÁVNENÉ VÝDAVKY
Dlhodobý hmotný majetok – nákup strojov, prístrojov, zariadení
Skupina 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
OBDOBIE REALIZÁCIE AKTIVÍT
Deň začatia realizácie aktivít projektu nie je skorší ako dátum vyhlásenia výzvy a trvá najneskôr do
30.12.2023.2
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V prípade uplatnenia preddavkových platieb, t.j. keď poskytovateľ bude uhrádzať výdavky na preddavkové
platby aj pred dodaním predmetu plnenia, môže dôjsť k dodaniu predmetu plnenia (a teda realizácii hlavnej
aktivity projektu) aj po 31. 12.2023, avšak nie neskôr ako 31.7.2024.
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