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

slovenskej ekonomiky (ďalej len „Výzva“) 
 

Kód výzvy  IP_BBSK_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 22. 06. 2021 

Dátum uzavretia 22. 09. 2021 

Indikatívna výška 
finančných prostriedkov  

2 000 000 eur1 

Dĺžka realizácie Inovačného 
projektu 

Maximálne 6 mesiacov od vystavenia inovačnej poukážky 

 

1. Čo chceme dosiahnuť? (Cieľ Výzvy) 

- podporiť podniky, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom 
inovácie vlastných produktov, služieb, procesov alebo prostredníctvom zefektívnenia svojho 
obchodného modelu,  

- podporiť zintenzívnenie digitalizácie podnikových procesov a/alebo podnikateľského subjektu ako 
celku, 

- podporiť overenie realizovateľnosti inovatívnych riešení a aktívne napomáhať podnikateľským 
subjektom v procese komercializácie dosiahnutých inovatívnych  riešení, 

- stimulovať inovačné procesy v podnikoch prostredníctvom podpory spolupráce s externými 
partnermi a napomáhať tvorbe nových vzťahov medzi podnikmi a riešiteľmi (poskytovateľmi 
výskumno-vývojových služieb a služieb technickej podpory komercializácie dosiahnutých inovácií). 

 

2.  Komu je Výzva určená (Oprávnení Žiadatelia) 

Fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, ktoré spĺňajú všetky nasledovné podmienky: 

 sídlo alebo prevádzkareň Žiadateľa je na území Banskobystrického samosprávneho kraja, 

 od začiatku podnikania oprávneného Žiadateľa v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ku dňu podania Žiadosti o poskytnutie 

                                                           
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. 

http://www.inovujme/
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Inovačnej poukážky (ďalej len „ŽoIP“) uplynulo viac ako 12 mesiacov. 

 
 

3.  Čo môže byť predmetom inovačných poukážok? (Oprávnené aktivity Inovačného projektu) 

Oprávnenými aktivitami inovačného projektu realizovaného prostredníctvom Inovačnej poukážky 
sú výdavky súvisiace s poskytnutím služby/realizáciou diela, ktoré budú predmetom ŽoIP.  
 
 
1. Budovanie inovačných kapacít, školenia a semináre  

 

1.1.  implementácia a riadenie inovácií 

1.2.  riadenie rozvoja podniku, transformácia podniku (organizačná, riadiaca/manažérska, 

kultúrna, digitálna) a riadenie rizík 

1.3.  riešenie problémov zameraných na budovanie tímov, podporu tvorivosti a analytické 

myslenie, rozvoj nových nápadov 

1.4.  projektové riadenie, Lean manažment, optimalizácia procesov 

1.5.  rozvoj špecializovaných technických zručností a kompetencií  

 

2.  Poradenské služby zamerané na akceleráciu inovácií 

 

2.1.  zhodnotenie inovačného a výskumno-vývojového potenciálu podniku a stanovenie priorít v 

oblasti výskumu, vývoja a podpory inovácií 

2.1.1.  mapovanie kľúčových procesov podniku súvisiacich s implementáciou inovácií vrátane 

ich modifikácie, optimalizácie a digitalizácie  

2.1.2.  analýza potenciálu transformácie obchodných modelov založených na inováciách ako 

sú nové obchodné modely, nové trhy alebo nový spôsob využitia produktov/služieb  

2.1.3.  identifikácia produktov, služieb a technológií vhodných na transformáciu a zhodnotenie 

ich inovačného potenciálu  

2.2.  skúmanie komerčného potenciálu inovatívneho produktu alebo služby 

2.2.1.  analýza trhu pre určitú inováciu  

2.2.2.  vypracovanie stratégie vstupu na nový trh, vypracovanie finančnej projekcie 

2.3.  príprava a realizácia nových/inovatívnych riešení 

2.3.1.  skúmanie vedeckej alebo technickej uskutočniteľnosti novej myšlienky (proof of 

concept/feasibility study)  

2.3.2.  príprava technologického plánu (skauting technológií) pre inovácie  

2.3.3.  príprava plánu digitalizácie podniku a špecifikácia procesov digitalizácie 

2.3.4.  príprava akčného plánu na implementovanie inovatívnych riešení 

2.3.5.  vypracovanie funkčnej špecifikácie a/alebo technickej dokumentácie potrebnej na 

implementáciu inovácie pre nové riešenie alebo výrobný proces (IT projekty) 

2.4. poradenstvo v oblasti ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií 
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3. Služby spojené s výskumom a vývojom   

 

3.1. príprava výskumného plánu na mieru potrebám podniku, ktorý je zameraný na prípravu 

alebo implementáciu požadovanej inovácie   

3.2. príprava plánu na vybudovanie/rozvoj výskumno-vývojových kapacít   

3.3. príprava plánu  a realizácia nákupu služieb výskumu a vývoja zameraných na prípravu a/alebo 
implementáciu inovatívnych riešení  

3.3.1. vykonávanie experimentálnych prác (predimplementačná analýza a diagnostika, beta 

testovanie, stresové testovanie, užívateľská skúsenosť a testovanie dizajnu) 

3.3.2. vývoj nových alebo vylepšených riešení, návrhov, prototypov, demonštračných modelov 

(3D modelovanie, rýchle prototypy, výroba modelov, testovanie softvéru) 

 

 

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

Výška pomoci de minimis2 v rámci tejto inovačnej poukážky je minimálne 2 000 eur a maximálne do 
15 000 eur s intenzitou pomoci maximálne 85 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu 
inovačného projektu3. Každému Žiadateľovi môže byť poskytnutá pomoc prostredníctvom IP v rámci 
NP ZIVSE maximálne dvakrát, t. j. každý Žiadateľ môže súbežne predložiť maximálne dve ŽoIP na 
dve rôzne oprávnené aktivity v kumulatívnej hodnote inovačných poukážok 15 000 eur.  

 

5. Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci prostredníctvom inovačných poukážok    

Spôsob preukázania a overenia splnenia podmienky oprávnenosti žiadateľa, podmienky 
oprávnenosti aktivít, podmienok výšky financovania a ďalšie podmienky 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 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 v rámci národného projektu Zvýšenie 
inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky  

 

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


