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PODPORA INTELIGENTNÝCH INOVÁCIÍ

Výška príspevku

Oprávnení žiadatelia

Termín uzávierky

Intenzita pomoci

MSP, VP

1. HK 29.03.2019
2. HK 28.06.2019

Max. 50%

min.: 100 tis. EUR
max.: 3 mil. EUR

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na podporu inteligentných inovácií v priemysle
OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21
Operačný program:
Investičná priorita:

Výskum a inovácie
1.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a
inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi
podnikmi
1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných
kapacít v priemysle a službách
35 mil. EUR
max. 18 mesiacov

Špecifický cieľ investičnej priority :
Alokácia:
Dĺžka realizácie projektu:

Aktivity
Hlavná aktivita projektu je „Podpora inteligentných inovácií“.
Predmetom projektu v rámci hlavnej aktivity musí byť nákup dlhodobého majetku, za účelom
inovácie produktu a/alebo procesu prostredníctvom kombinácie niektorých z nižšie uvedených
prvkov inteligentných riešení v rámci podniku alebo jeho funkčného celku.

Prvky inteligentných riešení sú pre účely tejto výzvy zaradené do 3 kategórií:
Kategória 1 - Synergické a pokročilé inteligentné riešenia
➢ Pokročilá telematika
➢ Kolaboratívna robotika
➢ Kyber-fyzikálne systémy
➢ Digitálne dvojča (Digital Twin)
➢ Autonómne manipulačné a intralogistické zariadenia
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➢ Komplexné riešenie kybernetickej bezpečnosti výrobnej haly, automatizovanej linky
alebo technologického celku
➢ Exponenciálne technológie
Kategória 2 - Pokročilé inteligentné riešenia
➢ Priemyselné kamerové systémy (Machine Vision), strojové videnie, počítačové videnie
➢ Riešenie kybernetickej bezpečnosti jednotlivého zariadenia, alebo technologického
➢ Digitalizácia výrobného procesu
➢ 3D skenovanie
➢ Automatizácia výrobného procesu
➢ Robotizácia výrobného procesu
➢ Rozšírená realita

Kategória 3 - Zariadenia a systémy s inteligentnou podporou
➢ Základná automatizácia jednotlivého procesu
➢ Nové senzory
➢ Big Data
➢ Dátové centrum
➢ Cloud pre Smart Industry Autonómne a semiautonómne intralogistické systémy
➢ Podnikový informačný systém so Smart modulmi
➢ Výrobné informačné systémy
➢ Systémy riadenia životného cyklu výrobku (Product Lifecycle Management Systems PLM)
➢ Prediktívna údržba
Inovačný potenciál
projektu

Kombinácia prvkov inteligentných riešení

Bodové
hodnotenie

nízky

Kombinácia minimálne 3 prvkov inteligentných riešení,
pričom minimálne 2 prvky sú z kategórie 2 a žiaden prvok
nie je z kategórie 1

0

stredný

Kombinácia minimálne 3 prvkov inteligentných riešení,
pričom 1 prvok je z kategórie 1

2

vysoký

Kombinácia minimálne 3 prvkov inteligentných riešení,
pričom minimálne 2 prvky sú z kategórie 1

4

Podmienky poskytnutia príspevku
Podmienka oprávnenosti žiadateľa (právna forma):
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi 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.:

-

osoby zapísané v obchodnom registri;
osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré sú:
registrované na území SR a zároveň
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-

od vzniku ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov a zároveň
ku dňu predloženia ŽoNFP majú v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so
zameraním projektu, pričom:

-

-

žiadatelia, ktorí prostredníctvom projektu realizujú počiatočnú investíciu vo forme
založenia novej prevádzkarne alebo diverzifikácie výroby prevádzkarne na
výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali, musia mať v predmete
podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním oblasti/odvetvia hospodárstva, v
ktorom sa projekt realizuje najneskôr v deň predloženia ŽoNFP.
žiadatelia, ktorí prostredníctvom projektu realizujú počiatočnú investíciu vo forme
zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne musia
mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním oblasti/odvetvia
hospodárstva, v ktorom sa projekt realizuje najneskôr 12 mesiacov pred vyhlásením
výzvy.

a zároveň

-

sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve a disponujú účtovnými
závierkami za posledné dve účtovné obdobia bezprostredne predchádzajúce účtovnému
obdobiu, v ktorom bola predložená ŽoNFP, pričom žiadne z týchto účtovných období nie je
účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov.

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi:

-

mikro, malé a stredné podniky,
veľké podniky.

Podľa vyššie uvedeného je subjekt oprávnený, ak sú zároveň splnené nasledujúce
podmienky:
•

Podmienka nebyť „dlžníkom štátu“

•

Podmienka, že voči subjektu nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie,
nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii

•

Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia

•

Podmienka, že nie je podnikom v ťažkostiach

•

Podmienka ekonomicky aktívneho podniku (hodnota obratu je min. 20% celkového majetku a
podiel hodnoty celkového majetku podniku (suma všetkých aktív podniku) a výšky celkových
oprávnených výdavkov žiadateľa je na úrovni 0,62 za posledné dve ukončené účtovné obdobia)
Podmienka limitu maximálnej hodnoty nenávratného finančného príspevku vo vzťahu k
ekonomickým ukazovateľom subjektu
Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu
Podmienka, že subjekt ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani
prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať subjekt v konaní o ŽoNFP neboli
právoplatne odsúdení za ekonomickú trestnú činnosť
Podmienka, že subjekt, ktorým je PO nemá právopatným rozsudkom uložený trest prijímať
dotácie alebo subvecie, trest zákaz prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ
alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní
Podmienka oprávnenosti z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie a
preukázania súladu s NATURA 2000
Podmienka definovania merateľných ukazovateľov projektu

•

•
•
•
•
•
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•

Podmienka vo vzťahu k dĺžke existencie žiadateľa (podnikateľský subjekt musí existovať min.
36 mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP.

Podmienka oprávnenosti miesta realizácie:
Za oprávnené miesto realizácie projektu, sa považuje územie Trnavského, Trenčianskeho,
Nitrianskeho, Banskobystrického, Žilinského, Košického a Prešovského kraja, pričom rozhoduje
miesto realizácie projektu.

Podmienka oprávnenosti výdavkov:
Oprávnené triedy a skupiny výdavkov:

Skupina 013 Softvér
Skupina 014 Oceniteľné práva
Skupina 019 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
Skupina 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
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