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OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE

K O N F E R E N C I A  I N O VA Č N Ý  R E G I Ó N  - M O Ž N O S T I  F I N A N C O VA N I A  I N O V Á C I Í



Operačný program Výskum a inovácie

 28. októbra 2014 - schválený Európskou komisiou

 spoločný programový dokument MŠVVaŠ SR a MH SR pre poskytovanie podpory z EŠIF

 Alokácia: 2 266 776 537 EUR z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 Cieľ: vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné

subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja

a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, trvalo

udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti

 Riadiaci orgán – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)

 Sprostredkovateľský orgán – Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR)

 spoločný operačný program MŠVVaŠ SR a MH SR, ktorý svojimi plánovanými aktivitami

nadväzuje na implementáciu operačného programu Výskum a vývoj a operačný program

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
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Subjekty zodpovedné za implementáciu/základná štruktúra OP

Operačný program 

Výskum a inovácie

TC1 – Posilnenie 

technologického 

rozvoja a inovácií

TC3 – Zvýšenie 

konkurencieschopnosti 

MSP

PO5 – Technická 

pomoc

PO1 – Podpora 

výskumu, vývoja a 

inovácií

PO2 – Podpora 

výskumu, vývoja a 

inovácií v BSK

PO3 – Posilnenie 

konkurencieschopnos

ti a rastu MSP

PO4 – Rozvoj 

konkurencieschopných 

MSP v BSK

MŠVVaŠ SR a 

MH SR
MH SR MH SR

MŠVVaŠ SR a 

MH SR
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Novinky v OP VaI v porovnaní s OP KaHR

 osobitná širokospektrálna podpora MSP, začínajúcich aj existujúcich, s dôrazom na 

zvyšovanie ich konkurencieschopnosti 

 podpora sieťovania podnikov, vrátane klastrov a technologických platforiem zapojených 

do VVaI aktivít

 vytvorenie mechanizmov zvyšovania povedomia o potrebe ochrany práv duševného 

vlastníctva, ako aj priame mechanizmy ochrany v rámci EPO

 možnosť podpory projektov realizovaných v rámci BSK

 zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ

 podpora alternatívnych foriem podnikania

 priame prepojenie na štátnu inovačnú politiku prostredníctvom RIS3 SK

 dôraz na obsahové výstupy projektov
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Schéma časti OP VaI v gescii MH SR – TC1

TEMATICKÝ CIEĽ 1

Posilnenie výskumu, technologického 

rozvoja a inovácií 

PRIORITNÁ OS 1

Podpora výskumu, vývoja a inovácií

PRIORITNÁ OS 2

Podpora výskumu, vývoja a inovácií v BSK

INVESTIČNÁ PRIORITA 1.2

Podpora investovania podnikov do 

výskumu a inovácie...

ŠPECIFICKÝ CIEĽ  1.2.2

Rast výskumno-vývojových a 

inovačných kapacít v priemysle 

a službách

INVESTIČNÁ PRIORITA 2.2

Podpora investovania podnikov do výskumu 

a inovácie...

ŠPECIFICKÝ CIEĽ  2.2.2

Rast výskumno-vývojových a inovačných 

kapacít v priemysle a službách v BSK
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Prioritná os 1 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.2.2 

Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle 
a službách
PRÍKLADY AKTIVÍT:

1. BUDOVANIE nových a podpora existujúcich výskumných, vývojových a inovačných kapacít v podnikoch
a/alebo zoskupeniach podnikov (najmä v klastroch) za účelom realizácie projektov s inovačným potenciálom

2. PODPORA výskumných, vývojových a inovačných aktivít (technologických a netechnologických) v podnikoch
a/alebo zoskupeniach podnikov (najmä v klastroch)

3. PODPORA sieťovania podnikov, vrátane klastrov a technologických platforiem, zapojených do výskumno-
vývojových a inovačných aktivít

4. PODPORA medzisektorových partnerstiev, spolupráce podnikov a výskumných inštitúcií

5. PODPORA aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva

6. ZVYŠOVANIE kvality a efektivity výrobných, technologických procesov prostredníctvom zvyšovania
technologickej a inovačnej úrovne v podnikoch

7. PODPORA zavádzania inovatívnych výrobkov a služieb na trh

8. ZVYŠOVANIE inovačnej výkonnosti formou špecializovaného poradenstva a technologického predvídania
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Prioritná os 1 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.2.2

Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Oprávnení prijímatelia:

 štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie v pôsobnosti MH SR

 fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie

 združenia fyzických alebo právnických osôb

 neziskový sektor

PODPORA VEĽKÝCH PODNIKOV

realizovaná pri rešpektovaní dvoch princípov preferovania MSP:

a) nižšie miera financovania pre veľké podniky v porovnaní s MSP

b) preukázanie zapojenia MSP a/alebo verejného orgánu
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Prioritná os 2 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií v BSK

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.2.2

Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v 

Bratislavskom kraji 

PRÍKLADY AKTIVÍT:

1. ZVYŠOVANIE inovačného potenciálu podnikov v rámci BK

2. PODPORA medzisektorových partnerstiev a spolupráce podnikov

3. PODPORA aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva

4. ZVYŠOVANIE inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov BK poskytovaním špecializovaných služieb

a poradenstva
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Prioritná os 2 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií v BSK

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.2.2

Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v 

Bratislavskom kraji

Oprávnení prijímatelia:

 štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie v pôsobnosti MH SR

 fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie

 združenia fyzických alebo právnických osôb

 neziskový sektor

PODPORA VEĽKÝCH PODNIKOV

realizovaná pri rešpektovaní dvoch princípov preferovania MSP:

a) nižšie miera financovania pre veľké podniky v porovnaní s MSP

b) preukázanie zapojenia MSP a/alebo verejného orgánu
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Prehľad finančných prostriedkov časti OP VaI v gescii MH SR – TC1
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Prioritná os Kategória regiónu Fond Tematický cieľ EÚ zdroje

1 menej rozvinutý EFRR 1 794 499 032

2 rozvinutejší EFRR 1 40 189 069

Spolu - - - 834 688 101



Schéma časti OP VaI v gescii MH SR – TC3
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TEMATICKÝ CIEĽ 3

Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP

PRIORITNÁ OS 3

Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

PRIORITNÁ OS 4

Rozvoj konkurencieschopných MSP v BSK

INVESTIČNÁ PRIORITA 3.1

Podpora podnikania, najmä 

prostredníctvom uľahčenia 

využívania nových nápadov 

v hospodárstve a podpory 

zakladania nových firiem...

INVESTIČNÁ PRIORITA 4.1

Podpora kapacity MSP pre 

rast na regionálnych, 

celoštátnych a 

medzinárodných trhoch a 

zapojenie sa do procesov 

inovácií

INVESTIČNÁ PRIORITA 3.2

Vývoj a uplatňovanie nových 

obchodných modelov MSP, 

najmä v rámci 

internacionalizácie 

INVESTIČNÁ PRIORITA 3.3

Podpora vytvárania a 

rozširovania vyspelých 

kapacít pre vývoj produktov a 

služieb  

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1.1

Nárast vzniku nových, 

konkurencieschopných MSP

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.2.1

Nárast 

internacionalizácie MSP 

a využívania možností 

jednotného trhu EÚ

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.3.1

Zvýšenie  

konkurencieschopnosti MSP 

vo fáze rozvoja

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4.1.1

Nárast  podielu ziskových 

MSP v BSK



Prioritná os 3 – Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1.1

Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP 

PRÍKLADY AKTIVÍT:

1. PODPORA nových a začínajúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov

2. PODPORA sieťovania neformálnych investorov pri financovaní úvodných fáz podnikateľského cyklu

3. PODPORA činnosti a rozvoj podnikateľských centier v regiónoch SR – typ one-stop-shop) s cieľom
etablovania inštitúcií pre MSP, ako aj záujemcov o podnikanie s využitím existujúcej infraštruktúry

4. PODPORA úspešnej podnikateľskej praxe a stimulovanie podnikateľského ducha

5. POSKYTOVANIE dlhodobých poradenských služieb

6. PODPORA využitia nových nápadov v hospodárstve – schéma SBIR

7. IDENTIFIKÁCIA A VYUŽÍVANIE sociálnych inovácií v podnikaní a pri vytváraní pracovných miest, najmä pre
znevýhodnené sociálne skupiny
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Prioritná os 3 – Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1.1

Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP 

Oprávnení prijímatelia:

 fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie spĺňajúce definíciu MSP

 združenia fyzických alebo právnických osôb

 neziskový sektor

 Slovak Business Agency

 štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie v pôsobnosti MH SR

 verejnoprávne inštitúcie zriadené zo zákona

 subjekty územnej samosprávy

 centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

(v prípade národného projektu rozvoj podnikateľských centier)
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Prioritná os 3 – Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.2.1

Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ

PRÍKLADY AKTIVÍT:

1. ÚČASŤ slovenských podnikov na prezentačných podujatiach

2. VYTVÁRANIE špecifických kapacít a činností na podporu internacionalizácie MSP v SR

3. TVORBA alternatívnych obchodných a podporných platforiem

4. ZAPÁJANIE MSP do komunitárnych programov EÚ

14



Prioritná os 3 – Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.2.1

Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ

Oprávnení prijímatelia:

 fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie spĺňajúce definíciu MSP

 neziskový sektor

 združenia fyzických alebo právnických osôb

 Slovak Business Agency

 verejnoprávne inštitúcie zriadené zo zákona

 štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie v pôsobnosti MH SR
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Prioritná os 3 – Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.3.1

Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja 

PRÍKLADY AKTIVÍT:

1. ROZVOJ existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov, úverové programy pre 
rôzne segmenty MSP, tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP

2. POSKYTOVANIE informačných a poradenských služieb pre rozvoj MSP

3. VYUŽÍVANIE nástrojov elektronického podnikania MSP 

4. ROZVOJ alternatívnych foriem podnikania 

5. TVORBA nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu

6. ZVYŠOVANIE štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP vrátane zelenej ekonomiky

7. MONITOROVANIE podnikateľského prostredia s uplatňovaním princípu „Think Small First“
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Prioritná os 3 – Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.3.1

Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja 

Oprávnení prijímatelia:

 fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie spĺňajúce definíciu MSP

 združenia fyzických alebo právnických osôb

 neziskový sektor

 Slovak Business Agency

 štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie v pôsobnosti MH SR

 verejnoprávne inštitúcie zriadené zo zákona

 orgány územnej samosprávy

 Ministerstvo hospodárstva SR

 centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

(v prípade národného projektu rozvoj podnikateľských centier)
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Prioritná os 4 – Rozvoj konkurencieschopných MSP v BSK

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4.1.1

Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji 

PRÍKLADY AKTIVÍT:

1. PODPORA nových a začínajúcich MSP prostredníctvom finančných nástrojov, resp. grantov 

zameraných na podporu priemyslu a služieb, najmä poznatkovo intenzívnych služieb (KIS) a 

nových, progresívnych odvetví

2. PODPORA činnosti a rozvoj podnikateľského centra v Bratislavskom kraji (Národného 

podnikateľského centra (NPC) v Bratislave) s cieľom etablovania podpornej inštitúcie pre MSP, 

ako aj záujemcov o podnikanie 

3. PODPORA kreatívneho priemyslu v rámci BSK
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Prioritná os 4 – Rozvoj konkurencieschopných MSP v BSK

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4.1.1

Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji 

Oprávnení prijímatelia:

 fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie spĺňajúce definíciu MSP

 Slovak Business Agency

 verejnoprávne inštitúcie zriadené zo zákona 

 štátne rozpočtové organizácie alebo štátne príspevkové organizácie v pôsobnosti MH SR

 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (v prípade národného projektu NPC)
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Prehľad finančných prostriedkov časti OP VaI v gescii MH SR – TC3

Prioritná os Kategória regiónu Fond Tematický cieľ EÚ zdroje

3 menej rozvinutý EFRR 3 376 415 000

4 rozvinutejší EFRR 3 24 632 009

Spolu - - - 401 047 009
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Celková alokácia časti OP VaI v gescii MH SR = 1 235 735 110



Rozdelenie finančného plánu OP VaI podľa prioritnej osi, fondu, 

kategórie regiónu a tematického cieľa

Prioritná os Fond Kategória regiónu Tematický cieľ EÚ zdroje
Národné 

spolufinancovanie

Celkové 

financovanie

Prioritná os 1 EFRR menej rozvinutý
01 – Posilnenie výskumu, 

technologického rozvoja a inovácií
1 651 433 879,00 1 056 553 753,00 2 707 987 632,00

Prioritná os 2 EFRR rozvinutejší
01 - Posilnenie výskumu, 

technologického rozvoja a inovácií
144 295 649,00 155 891 595,00 300 187 244,00

Prioritná os 3 EFRR menej rozvinutý
03 - Zvýšenie konkurencieschopnosti 

MSP
376 415 000,00 189 014 599,00 565 429 599,00

Prioritná os 4 EFRR rozvinutejší
03 - Zvýšenie konkurencieschopnosti 

MSP
24 632 009,00 24 632 009,00 49 264 018,00

Prioritná os 5 EFRR menej rozvinutý N/A 67 585 000 11 926 765 79 511 765

Prioritná os 5 EFRR rozvinutejší N/A 2 415 000 2 415 000 4 830 000

Celkom 2 266 776 537 1 440 433 721 3 707 210 258
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Indikatívny harmonogram výziev v roku 2015

Špecifický cieľ
Rok 2015

1. Q 2.Q 3.Q 4.Q

1.2.2. Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách 3 výzvy

2.2.2. Rast VVaI kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji 1 výzva

3.1.1. Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP  

3.2.1. Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ 

3.3.1. Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja 1 výzva

4.1.1. Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji
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Zhrnutie  

Čo je cieľom časti OP VaI v gescii MH SR ?

 komplexná a systematická podpora podnikov v priebehu ich celého životného cyklu a

stimulovanie rastu konkurencieschopnosti existujúcich MSP s cieľom podpory vytvárania

inovatívnych produktov a služieb a uplatňovania nových obchodných modelov v podnikaní

 podpora z OP VaI bude zameraná na generovanie MSP s rastovým potenciálom, ktoré

dokážu kooperovať s vedecko-výskumnými inštitúciami a využívať výsledky vedecko-

výskumného procesu v podnikateľskej praxi

 opatrenia budú zamerané na kombináciu finančnej podpory, odborného poradenstva,

vytvorenia podmienok pre zavádzanie alternatívnych foriem podnikania a sociálnych inovácií
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Kontakty a dostupnosť informácií

Informácie o OP VaI v rámci webového sídla MH SR

http://www.mhsr.sk/operacny-program-vyskum-a-inovacie/144031s

Ďakujem za pozornosť 

PhDr. Juraj Hrdlovič

Ministerstvo hospodárstva SR

juraj.hrdlovic@mhsr.sk
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