Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom
Inovačných poukážok Zdravá spoločnosť a inovačného poradenstva v rámci
národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky (ďalej
len „Výzva“)
Kód výzvy
Poskytovateľ

Vykonávateľ
Operačný program/Fond
Národný projekt
Kód projektu v ITMS 2014+
Schéma pomoci de minimis

Dátum zverejnenia
Dátum vyhlásenia
Dátum uzavretia 1.
hodnotiaceho kola
Dátum otvorenia a
uzavretia ďalších
hodnotiacich kôl
Dátum uzavretia výzvy

Indikatívna výška
finančných prostriedkov

IP_ZS_122
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
Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“)
Integrovaná infraštruktúra/Európsky fond regionálneho rozvoja
Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky (ďalej len „NP
ZIVSE“)
313000I692
Schéma
na
podporu
zvyšovania
inovačnej
výkonnosti
podnikateľských subjektov a klastrov v platnom znení (schéma
pomoci de minimis) DM – 10/2017 (ďalej len „Schéma“)
26. 04. 2022
02. 05. 2022
02. 06. 2022, alebo po predpokladanom vyčerpaní Indikatívnej výšky
finančných prostriedkov.
Po uzavretí hodnotiaceho kola nie je možné predkladať ďalšie ŽoIP,
a to až do oznámenia o otvorení a uzatvorení ďalších hodnotiacich kôl
Výzvy, pričom tieto oznámenia budú zverejnené na webovom sídle
inovujme.sk.
Po predpokladanom vyčerpaní Indikatívnej výšky finančných
prostriedkov bude zverejnené oznámenie o pozastavení výzvy na
webovom sídle inovujme.sk. Po vyčerpaní Indikatívnej výšky
finančných prostriedkov bude oznámené úplné uzavretie výzvy na
webovom sídle inovujme.sk.
Vyčlenená na inovačné poukážky: 1 500 000,00 eur1 určených pre
oprávnených žiadateľov mimo Bratislavského kraja. Pre určenie
relevantného kraja je rozhodujúce sídlo Žiadateľa.
Vyčlenená na inovačné poradenstvo: 3 600,00 eur2 určených pre
oprávnených žiadateľov mimo Bratislavského kraja.

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
SIEA je oprávnená kedykoľvek v priebehu trvania Výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na inovačné
poradenstvo podľa definitívneho počtu schválených ŽoIP v nadväznosti na indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na
inovačné poukážky a to bez ďalšieho zdôvodnenia tejto zmeny.
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Dĺžka realizácie Inovačného
projektu a inovačného
poradenstva

Maximálne 3 mesiace a najskôr od vystavenia inovačnej poukážky.
Inovačné poradenstvo prebehne v priebehu 20 pracovných dní od
vystavenia inovačnej poukážky.

1. Čo chceme dosiahnuť? (Cieľ Výzvy)
Cieľom Výzvy je zvýšenie inovačnej výkonnosti a konkurencieschopnosti využitím spolupráce
priemyslu s vedeckovýskumnými inštitúciami.
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.
Účel Výzvy je pomáhať pri vývoji nových alebo vylepšení existujúcich produktov.
Výstupom na základe poskytnutej inovačnej poukážky musí byť štúdia; analýza; výskumná správa;
postupy; procesy; technická alebo výkresová dokumentácia nových/inovovaných produktov
a prípadné dodanie ich modelov alebo prototypov a funkčných vzoriek.
Cieľom inovačného poradenstva je aplikovanie znalostí a technológií do praxe a poskytnutie
pomoci pre zlepšenie prenosu výstupov poskytovaného poradenstva zo strany riešiteľa.

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 Žiadateľa je na území SR mimo Bratislavského 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
Inovačnej poukážky (ďalej len „ŽoIP“) uplynulo viac ako 12 mesiacov.
3. Čo môže byť predmetom inovačných poukážok a inovačného poradenstva? (Oprávnené
aktivity Inovačného projektu)
Oprávnenými aktivitami inovačného projektu realizovaného prostredníctvom Inovačnej
poukážky sú služby a/alebo realizácia diela vychádzajúce zo zoznamu aktivít konkretizovaných
v Príručke v nižšie uvedených oblastiach.
Oprávnené aktivity vychádzajú zo Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu
Slovenskej republiky 2021 – 2027 (ďalej len „SK RIS3 2021+“), domény „Zdravá spoločnosť“. V rámci
tejto domény sa prostredníctvom Inovačných poukážok riešia projekty prioritnej oblasti 4-2:
Inovatívne výrobky (vrátane (bio) materiálov a biotechnológií), procesy a postupy v zdravotníctve.
Žiadateľ si v rámci ŽoIP definuje svoju aktivitu zo zoznamu oprávnených aktivít
konkretizovaných v Príručke v nasledujúcich oblastiach:
A. Projekty VaV pre oblasť onkológie, neurovied, metabolických ochorení, ochorení
kardiovaskulárneho systému, raritných ochorení a infekčných ochorení
B. Materiály a biomateriály pre zdravotníctvo
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C. Lieky a liekové formy (vrátane nutraceutík, probiotík a výživových doplnkov)
D. 3D tlač a 3D biotlač
E. Senzory a technológie na monitorovanie zdravotného stavu

Inovačné poradenstvo zahŕňa aplikovanie znalostí a technológií do praxe, pomoc so sieťovaním
s podnikmi v odvetví v rámci regiónu, v ktorom prijímateľ pomoci pôsobí, poskytnutie informácií
k spracovaniu dokumentácie k Žiadosti o preplatenie IP a Záverečnej správe a prípravy na prípadnú
kontrolu na mieste.
4. Aké sú finančné limity čerpania? (Výška financovania prostredníctvom inovačnej poukážky)
Výška pomoci de minimis3 v rámci tejto inovačnej poukážky priamou formou je minimálne 10 000
eur a maximálne do 50 000 eur s intenzitou pomoci maximálne 85 % z celkových oprávnených
výdavkov na realizáciu inovačného projektu4. Každému Žiadateľovi môže byť poskytnutá pomoc
prostredníctvom IP v rámci tejto výzvy maximálne jedenkrát.
Výška pomoci de minimis pre inovačné poradenstvo nepriamou formou je 80,00 eur s intenzitou
pomoci 100 %.
5. Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci prostredníctvom inovačných poukážok a inovačného
poradenstva
Spôsob preukázania a overenia splnenia podmienky oprávnenosti žiadateľa, podmienky
oprávnenosti aktivít, podmienok výšky financovania a ďalšie podmienky poskytnutia pomoci
prostredníctvom inovačných poukážok a inovačného poradenstva vrátane spôsobu overenia ich
splnenia zo strany Vykonávateľa a preukázania ich splnenia zo strany Žiadateľa sú uvedené
v Príručke pre žiadateľa/prijímateľa o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom inovačných
poukážok Zdravá spoločnosť a inovačného poradenstva v rámci národného projektu Zvýšenie
inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky (príloha č. 1 Výzvy).
6. Príloha Výzvy
1.

3
4

Príručka pre žiadateľa/prijímateľa o poskytnutie pomoci de minimis
prostredníctvom Inovačných poukážok Zdravá spoločnosť a inovačného
poradenstva v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej
ekonomiky

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