
CIEĽ INOVAČNÝCH POUKÁŽOK 
      prostredníctvom inovačných poukážok bude podniku poskytnutá priama finančná pomoc, 
     potrebná na prístup k profesionálnym zručnostiam, službám alebo znalostiam, čo umožní        
     presadiť nápad alebo produkt, či už na domácom trhu alebo na trhu mimo Slovenska

      pomoc pri vývoji nových alebo vylepšení existujúcich produktov

      aplikovanie znalostí a technológií do praxe a poskytnutie pomoci pre zlepšenie prenosu 
     výstupov poskytovaného poradenstva zo strany riešiteľa

 POMOC PRE PODNIKY
      výška inovačnej poukážky je od 2 000 eur do 10 000 eur, s intenzitou pomoci maximálne 
     85 % z celkových oprávnených výdavkov 
      preplatenie inovačnej poukážky formou predfinancovania

      žiadateľovi môže byť poskytnutá inovačná poukážka v rámci tejto výzvy maximálne jedenkrát 
     výzva vyhlásená 4. 7. 2022

     dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola 4. 8. 2022, 
     alebo po predpokladanom vyčerpaní indikatívnej 
     výšky finančných prostriedkov

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA
FYZICKÉ alebo PRÁVNICKÉ osoby, 

     ktoré majú sídlo na území SR mimo Bratislavského kraja

     ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť viac ako 12 mesiacov

     ktorým nebola preplatená inovačná poukážka v rámci NP ZIVSE

OPRÁVNENÍ RIEŠITELIA
FYZICKÉ alebo PRÁVNICKÉ osoby oprávnené dodávať danú službu/dielo

VYUŽITIE INOVAČNÝCH POUKÁŽOK
V rámci tejto výzvy sa prostredníctvom inovačných poukážok riešia projekty prioritných oblastí: 
A) Spracovanie surovín a polotovarov do výrobkov s vyššou pridanou hodnotou; B) Zvyšovanie 
energetickej efektívnosti v hospodárstve; C) Systémy odolných a zdravých potravín.

INOVAČNÉ POUKÁŽKY 
SLOVENSKO 2.0



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 prijímateľ v spolupráci 
s riešiteľom 3 mesiace na realizáciu inovačného projektu.

SIEA informuje žiadateľa o schválení žiadosti o inovačnú poukážku. 
Po podpise zmluvy a splnení všetkých podmienok a náležitostí nasleduje 
vystavenie inovačnej poukážky.

PREPLATENIE INOVAČNEJ POUKÁŽKY  
Najneskôr v deň uplynutia lehoty 3 mesiacov na realizáciu inovačného 
projektu je potrebné predložiť SIEA žiadosť o preplatenie inovačnej 
poukážky spolu s potrebnou dokumentáciou.

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

Jednoduchá registrácia (vytvorenie účtu) na portáli INOWA. 

VYPLNENIE ŽIADOSTI
Vypracovanie opisu inovačného projektu, zrealizovanie cenového 
prieskumu/verejné obstarávanie, vyplnenie žiadosti podľa inštrukcií 
v príručke a jej odoslanie v elektronickej forme prostredníctvom 
portálu INOWA. 

ODBORNÉ HODNOTENIE 

Hodnotí sa na základe vylučujúceho kritéria a bodovaných 
kritérií zverejnených v príručke. Minimálna hranica je 60 % 
z maximálneho počtu bodov a splnené vylučujúce kritérium. 

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

