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Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom 
Inovačných poukážok IPCEI v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej 

výkonnosti slovenskej ekonomiky (ďalej len „Výzva“) 
 

Kód výzvy  IP_IPCEI_121 
Poskytovateľ  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako 

sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná 
infraštruktúra (ďalej len „OP II“) konajúce v zastúpení Ministerstva 
dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre 
OP II 

Vykonávateľ  Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“) 

Operačný program/Fond Integrovaná infraštruktúra/Európsky fond regionálneho rozvoja 
 

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky (ďalej len „NP 
ZIVSE“) 

Kód projektu v ITMS 2014+ 313000I692 

Schéma pomoci de minimis Schéma na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti 
podnikateľských subjektov a klastrov v platnom znení (schéma 
pomoci de minimis) DM – 10/2017 (ďalej len „Schéma“)  

Dátum vyhlásenia 24. 06. 2021 

Dátum uzavretia  23. 09. 2021 

Indikatívna výška 
finančných prostriedkov  

1 000 000 eur1 

Dĺžka realizácie Inovačného 
projektu 

Maximálne 6 mesiacov od vystavenia Inovačnej poukážky. Realizáciu 
Inovačného projektu je možné začať už pred vyhlásením Výzvy.  

 

1. Čo chceme dosiahnuť? (Cieľ Výzvy) 

- podporiť podniky, ktoré majú potenciál efektívne sa zapojiť do projektov IPCEI v oblasti 
vodíkových technológií a mikroelektroniky,  

- podporiť tieto podniky vytvorením kvalitnej projektovej dokumentácie pre účely notifikačného 
procesu na základe Oznámenia EK2, alebo jednotlivých jej častí, na vytvorenie ktorých nemá 
žiadateľ vytvorené interné kapacity, zručnosti a skúsenosti. 

 

2.  Komu je Výzva určená (Oprávnení Žiadatelia) 

Právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, ktoré sú registrované a vykonávajú podnikateľskú činnosť na území 
Slovenskej republiky, v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, pričom spĺňajú podmienku, že boli vybraté národnou výberovou komisiou 
(nominované projekty) pre IPCEI H2 dňa 2.2.2021 (https://www.siea.sk/wp-
content/uploads/Zoznam-projektov-IPCEI-H2-090221.pdf) a pre IPCEI mikroelektronika dňa 
1.4.2021 (https://www.siea.sk/wp-content/uploads/inovacie/ipcei/2021/Zoznam-projektov-IPCEI-
ME.pdf), za účelom ich predloženia Európskej komisii v rámci prednotifikačného a notifikačného 
procesu, alebo boli v týchto projektoch identifikovaní ako partneri a na základe konzultácií s EK DG 
COMP sa rozhodli predložiť do prednotifikačného a notifikačného procesu svoju vlastnú 
dokumentáciu (Project Portfolio a ostatné). 

 

                                                           
1 SIEA je oprávnená kedykoľvek v priebehu trvania Výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na Výzvu vo forme 
usmernenia k Výzve. Zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na Výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny, bude 
zverejnená na webovom sídle národného projektu www.inovujme.sk. 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52014XC0620%2801%29 

https://www.siea.sk/wp-content/uploads/Zoznam-projektov-IPCEI-H2-090221.pdf
https://www.siea.sk/wp-content/uploads/Zoznam-projektov-IPCEI-H2-090221.pdf
https://www.siea.sk/wp-content/uploads/inovacie/ipcei/2021/Zoznam-projektov-IPCEI-ME.pdf
https://www.siea.sk/wp-content/uploads/inovacie/ipcei/2021/Zoznam-projektov-IPCEI-ME.pdf
http://www.inovujme/
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3.  Čo môže byť predmetom inovačných poukážok? (Oprávnené aktivity Inovačného projektu) 

Oprávnenou aktivitou Inovačného projektu realizovaného prostredníctvom inovačnej poukážky sú 
poradenské služby zamerané na akceleráciu inovácií v jednej z dvoch oblastí poradenstva: 
 

1.  Poradenské služby zamerané na tvorbu dokumentácie pre proces notifikácie IPCEI - Vytvorenie 
dokumentu Project Portfolio podľa templatu, ktorý je definovaný EK a je súčasťou dokumentácie 
výzvy IPCEI H2, dostupné na https://www.siea.sk/inovacie/projekty-ipcei/vyzva-ipcei-2020/ 
a výzvy IPCEI mikrolektronika, dostupné na https://www.siea.sk/inovacie/projekty-ipcei/vyzva-
ipcei-2021/  vrátane Funding Gap Questionnaire – template EK. 

 
2. Poradenské služby zamerané na tvorbu dokumentácie pre proces notifikácie IPCEI – Vybrané 

jednotlivé kapitoly dokumentu Project Portfolio, alebo Funding Gap Questionnaire podľa výberu 
a potreby žiadateľa. 

 

 

4. Aké sú finančné limity čerpania? (Výška financovania prostredníctvom inovačnej poukážky) 

Výška pomoci de minimis3 v rámci inovačnej poukážky je minimálne 2000 eur a maximálne do 50 
000 eur s intenzitou pomoci 85 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu inovačného 
projektu4.  

 

5. Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci prostredníctvom inovačných poukážok    

Spôsob preukázania a overenia splnenia podmienky oprávnenosti žiadateľa, podmienky 
oprávnenosti aktivít, podmienok výšky financovania a ďalších podmienok poskytnutia pomoci 
prostredníctvom inovačných poukážok vrátane spôsobu overenia ich splnenia zo strany 
Vykonávateľa a preukázania ich splnenia zo strany žiadateľa sú uvedené v rámci Príručky pre 
žiadateľa/prijímateľa o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok IPCEI 
v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky (príloha č. 1 
výzvy). 

 

6. Príloha výzvy   

1. 
Príručka pre žiadateľa/prijímateľa o poskytnutie pomoci de minimis 
prostredníctvom Inovačných poukážok IPCEI v rámci národného projektu 
Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky  

 

                                                           
3 Výška pomoci de minimis je závislá od výsledku cenového prieskumu predloženého prijímateľom pomoci. 
4 Rozdiel medzi celkovými výdavkami a výškou poskytnutej pomoci je hradený z vlastných zdrojov prijímateľa pomoci. 

https://www.siea.sk/inovacie/projekty-ipcei/vyzva-ipcei-2020/
https://www.siea.sk/inovacie/projekty-ipcei/vyzva-ipcei-2021/
https://www.siea.sk/inovacie/projekty-ipcei/vyzva-ipcei-2021/

