
CIEĽ INOVAČNÝCH POUKÁŽOK BBSK 

- zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom inovácie vlastných
produktov, služieb, procesov alebo zefektívnenia svojho obchodného modelu

- podporovanie aktivít zameraných na digitálnu transformáciu a komercializáciu
inovatívnych riešení

- stimulovanie inovačných procesov v podnikoch prostredníctvom podpory spolupráce
s externými partnermi

POMOC PRE PODNIKY
- výška inovačnej poukážky je od 2 000 do 15 000 eur až do hodnoty 85 %

oprávnených výdavkov

- preplatenie inovačnej poukážky formou predfinancovania

- žiadateľovi môže byť poskytnutá inovačná poukážka maximálne dvakrát
a to na dve rôzne oprávnené aktivity spolu v hodnote 15 000 eur

- výzva vyhlásená 22. 6. 2021 v trvaní 3 mesiace

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA
FYZICKÉ alebo PRÁVNICKÉ osoby, ktoré

- majú sídlo podnikania v BBSK

- vykonávajú podnikateľskú činnosť aspoň 12 mesiacov

OPRÁVNENÍ RIEŠITELIA
FYZICKÉ alebo PRÁVNICKÉ osoby, ktoré 
- sú zverejnené v databáze riešiteľov inovačných projektov MH SR

VYUŽITIE INOVAČNÝCH POUKÁŽOK
- inovačné vzdelávanie: školenia, semináre a budovanie inovačných kapacít

- akcelerácia inovácií: poradenské služby zamerané na mapovanie, plánovanie,
implementáciu, analýzu a technickú uskutočniteľnosť inovácií v podniku

- služby a poradenstvo v oblasti výskumu a vývoja

INOVAČNÉ POUKÁŽKY 



AKO ZÍSKAŤ INOVAČNÚ POUKÁŽKU

REGISTRÁCIA 

SCHVÁLENIE ŽIADOSTI 
A PODPIS ZMLUVY 

POSÚDENIE ŽIADOSTI 

SIEA posúdi žiadosť 
o inovačnú poukážku. 

V prípade potreby 
doplnenia dokumentov 

administrátor osloví 
žiadateľa.

REALIZÁCIA 
   INOVAČNÉHO 

PROJEKTU 

Po vystavení inovačnej 
poukážky má oprávnený 

žiadateľ v spolupráci 
s riešiteľom služby 

6 mesiacov na realizáciu 
inovačného projektu.

SIEA informuje žiadateľa 
o schválení žiadosti

o inovačnú poukážku.
Po podpise zmluvy
a splnení všetkých

podmienok a náležitostí 
nasleduje jej vystavenie.

PREPLATENIE 
INOVAČNEJ 
POUKÁŽKY  

Najneskôr v deň uplynutia 
lehoty 6 mesiacov na 
realizáciu inovačného 
projektu je potrebné 

predložiť SIEA žiadosť 
o preplatenie inovačnej

poukážky spolu s potrebnou 
dokumentáciou.

www.inovujme.sk | inovujme@siea.gov.sk | +421 905 726 527

Jednoduchá registrácia 
a vytvorenie účtu 

na portáli INOWA.

VYPLNENIE ŽIADOSTI

Vyplnenie žiadosti 
podľa inštrukcií v 

príručke a jej odoslanie 
v elektronickej forme.

https://www.facebook.com/inovujme.sk/
http://www.instagram.com/inovujme.sk/
https://www.linkedin.com/company/inovujmesk/
www.inovujme.sk



