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V ktorých mestách sú konzultačné centrá? 
Konzultačné centrá nájdete v týchto mestách: Bratislava, Nitra, Žilina, Banská 
Bystrica, Košice. 
 
Kedy sú konzultačné centrá otvorené? 
Konzultačné centrá sú otvorené každý pracovný deň od 9:00 – 15:00 h. Odporúčame 
sa vopred dohodnúť na stretnutí s konzultantom na príslušnej pobočke. 
 
Je možné dohodnúť si stretnutie aj mimo konzultačného centra? 
Áno, stretnutie je možné aj mimo konzultačného centra.  
 
Aké poradenstvo poskytujú zamestnanci konzultačného centra? 
V každom konzultačnom centre sú odborní konzultanti, ktorí ochotne poskytnú 
administratívnu podporu a pomoc pre žiadateľov o inovačné poukážky, budú Vašou 
podporou počas celého procesu od podania žiadosti o inovačnú poukážku až po 
ukončenie inovačného projektu. 
 
Pre koho je určené poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom inovačných 
poukážok? 
Poskytnutie pomoci formou inovačných poukážok je určené pre fyzické alebo 
právnické osoby, pričom musí byť splnená podmienka, sídlo alebo prevádzkareň 
žiadateľa je na území Banskobystrického samosprávneho kraja a podnikateľskú 
činnosť vykonávajú viac ako 12 mesiacov. 
 
Čo sú oprávnené aktivity inovačného projektu? 
Oprávnené aktivity: 
- budovanie inovačných kapacít, školenia a semináre, 
- poradenské služby zamerané na akceleráciu inovácií, 
- služby spojené s výskumom a vývojom. 
Bližšiu špecifikáciu jednotlivých oprávnených aktivít nájdete v Príručke pre 
žiadateľa/prijímateľa. 
 
Aký má žiadateľ/prijímateľ časový horizont na zrealizovanie inovačného projektu? 
Prijímateľ je povinný zrealizovať inovačný projekt v spolupráci s oprávneným 
riešiteľom v súlade s opisom inovačného projektu definovanom v schválenej žiadosti 
o inovačnú poukážku do 6 mesiacov od vystavenia inovačnej poukážky. 
 
Akým spôsobom a v akom čase musí byť urobený cenový prieskum? 
Žiadateľ realizuje cenový prieskum pred samotným predložením žiadosti o inovačnú 
poukážku. Žiadateľ musí v rovnakom čase osloviť minimálne 3 potenciálnych 
riešiteľov, ktorým zašle opis inovačného projektu a zadá rovnaký termín na 



 

predloženie návrhu cenovej ponuky (minimálna lehota je 5 pracovných dní od 
zaslania e-mailu). 
 
 
Aká je maximálna hodnota oprávnených výdavkov? 
Maximálna hodnota oprávnených výdavkov pri intenzite pomoci 85 % je 17 647,06 
eur, pričom IP je poskytnutá vo výške 15 000 eur a spolufinancovanie prijímateľa v 
intenzite 15 % predstavuje suma 2 647,06 eur. Výdavky za dodanie služby/diela, 
prevyšujúce sumu 17 647,06 eur sa považujú za neoprávnené. Minimálna hodnota 
inovačnej poukážky je 2 000 eur. 
Všetky neoprávnené výdavky musia byť uhradené z vlastných zdrojov prijímateľa. 
 
Môžem žiadať poskytnutie pomoci formou inovačnej poukážky opakovane? 
Každému žiadateľovi môže byť poskytnutá pomoc prostredníctvom IP maximálne 
dvakrát, tzn. žiadateľ môže predložiť súbežne aj dve žiadosti o inovačnú poukážku 
na dve rôzne oprávnené aktivity v kumulatívnej hodnote maximálne 15 000 eur. 
Treba však myslieť na to, že minimálna hodnota inovačnej poukážky je 2 000 eur. Ak 
si teda podá žiadateľ prvú žiadosť o inovačnú poukážku vo výške nad 13 000 eur, 
konanie druhej žiadosti o inovačnú poukážku bude zastavené z dôvodu nedodržania 
minimálnej výšky pomoci. 
 
Kto je považovaný za oprávneného riešiteľa? 
Oprávnený riešiteľ musí byť zapísaný v zozname oprávnených riešiteľov 
zverejnených na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR 
https://www.mhsr.sk/uploads/files/HYvuTVAt.pdf.  
Riešiteľ sa môže zapísať do zoznamu OR na základe Výzvy na predkladanie žiadostí 
o zaradenie do databázy oprávnených riešiteľov inovačných projektov na podporu 
spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou 
inovačných voucherov zverejnenej na 
https://www.mhsr.sk/uploads/files/m7gAjrbg.pdf. Žiadosť o zaradenie do zoznamu 
OR je zverejnená na webovom sídle https://www.mhsr.sk/inovacie/podporne-
nastroje/vouchre. 
 
Ak sme pobočkou zahraničnej firmy, môžeme byť žiadateľom? 
V rámci výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 
ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 
pričom jednou z podmienok je, že sú registrované na Slovensku a sídlo alebo 
prevádzku musia mať v Banskobystrickom samosprávnom kraji. 
 
 
Ak sme pobočkou zahraničnej firmy môžeme byť poskytovateľom – riešiteľom? 
V rámci výzvy sú oprávnené: 
a) verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a ústavy 
Slovenskej akadémie vied pôsobiace na území Slovenskej republiky v zmysle 
príslušných právnych predpisov a noriem,  
b) právnické alebo fyzické osoby so sídlom v Slovenskej republike, ktoré za obdobie 
posledných troch rokov preukázateľne poskytli najmenej 3 služby/realizovali 
najmenej 3 projekty, a to minimálne v jednej oblasti definovanej v prílohe (zoznam 
oprávnených aktivít výzvy). Tzn. môže to byť aj pobočka zahraničnej firmy, pokiaľ je 
registrovaná a má sídlo v Slovenskej republike. 



 

 
 
Môže byť riešiteľ projektu (firma v databáze MH ) aj firma mladšia ako 12 mesiacov? 
Áno môže. Žiadatelia však musia dokladovať tri príklady poskytnutia služieb alebo 
realizovaných projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií - formou záverečnej 
správy, referencie (stručný opis služby/projektu vrátane čestného prehlásenia 
klienta), kópiou prihlášky patentu/priemyselného vzoru, alebo iného výsledku 
spolupráce a pod. a v prípade právnických alebo fyzických osôb so sídlom v 
Slovenskej republike za obdobie posledných troch rokov. 
 
Aký dlhý má byť popis projektu pri prihlasovaní sa do databázy riešiteľov? (aké 
máme skúsenosti) 
V rámci žiadosti o zaradenie do databázy oprávnených riešiteľov sa uvádzajú 
základné údaje podľa formulára zverejneného na webovom sídle Inovačné vouchre | 
Podporné nástroje | Inovácie | MHSR (gov.sk) a prílohou žiadosti sú tri riešené 
výskumno-vývojové projekty formou záverečnej správy, alebo kópiou prihlášky 
patentu/ priemyselného vzoru a pod. zaslané v elektronickej forme. Rozsah príloh 
však nie je stanovený. 
 
Kto zaplatí 85 % ? Pôjde to cez firmu – žiadateľa? 
Na základe vystavenej inovačnej poukážky (IP) prijímateľ realizuje inovačný projekt 
po dobu maximálne 6 mesiacov od vystavenia IP a predloží žiadosť o preplatenie IP 
(ŽoPIP), v rámci ktorej predkladá aj neuhradenú faktúru oprávneného riešiteľa. SIEA 
po overení ŽoPIP a jej príloh vydá oznámenie o schválení/neschválení ŽoPIP a 
prevedie prijímateľovi finančné prostriedky vo výške IP, ktorej výška je stanovená v 
zmluve IP na bankový účet prijímateľa. Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 
pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov poskytnutého 
predfinancovania od SIEA na jeho účet previesť tieto finančné prostriedky od SIEA a 
finančné prostriedky z vlastných zdrojov oprávnenému riešiteľovi na úhradu 
nezaplatenej faktúry OR. 
 
Kedy musím zaplatiť 15 %? 
Po ukončení inovačného projektu a predložení žiadosti o preplatenie inovačnej 
poukážky, v rámci ktorej predkladá aj neuhradenú faktúru oprávneného riešiteľa, a 
následnom preplatení ŽoPIP SIEA, je prijímateľ povinný najneskôr do 5 pracovných 
dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov poskytnutého predfinancovania od 
SIEA na jeho účet previesť tieto finančné prostriedky od SIEA a finančné prostriedky 
z vlastných zdrojov oprávnenému riešiteľovi na úhradu nezaplatenej faktúry 
oprávneného riešiteľa. 


