
 

Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu 
a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravie obyvateľstva 

a zdravotnícke technológie 
 

 
Kód výzvy:   OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 

Operačný program:  Výskum a inovácie  

Vyhlasovateľ výzvy:        Ministerstvo hospodárstva SR   

Dátum vyhlásenia:  18.04.2018 

Vyčlenené finančné prostriedky na celú výzvu: 12 000 000 EUR 

 

Oprávnený subjekt – žiadateľ:   

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie 
podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:  

a) osoby zapísané v obchodnom registri; 

b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,  

ktoré sú registrované na území SR a od vzniku1 ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 
mesiacov. Žiadateľ zároveň musí mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním 
oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorom sa projekt realizuje, a to najneskôr v deň predchádzajúci 
vyhláseniu výzvy a zároveň najneskôr 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP. 

V prípade, ak žiadateľ realizuje akúkoľvek časť hlavných aktivít „priemyselný výskum“ a/alebo 

„experimentálny vývoj“ interne, prostredníctvom vlastných výskumno - vývojových kapacít (t.j. nejedná sa o 

zmluvný výskum a/alebo vývoj alebo poskytovanie výskumných služieb), musí byť najneskôr k dátumu 

predloženia ŽoNFP držiteľom platného osvedčenia o spôsobilosti vykonávať činnosti v oblasti výskumu 

a vývoja2. 

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi:  

- mikro, malé a stredné podniky, ktoré spĺňajú definíciu MSP3  
- veľké podniky4. 

                                                 
1 V prípade fyzických osôb oprávnených na podnikanie sa za vznik subjektu považuje dátum vydania živnostenského 

oprávnenia. V prípade osôb zapisovaných do obchodného registra sa za vznik subjektu považuje dátum zápisu do 
obchodného registra. 

2 Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať činnosti v oblasti výskumu a vývoja vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky, pričom podrobnosti o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti vrátane obsahu žiadosti 
o vydanie osvedčenia a podporných podkladov ustanovuje Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. mája 
2009 č. CD-2009-20239/4722-1:11 o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti osôb na vykonávanie výskumu a vývoja 
(zverejnený tu). 

3 MSP stanovenú v prílohe I Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za 
zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy Ú. V. EÚ L 187, 26.6.2014. v znení Nariadenia Komisie (EÚ) 
č. 2017/1084 zo 14. júna 2017 (ďalej len „všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách“) 

https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Certifikacia/Stranky/default.aspx


 

Oprávnený subjekt – partner:   

 
1) fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:  
a) osoby zapísané v obchodnom registri; 

b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,  

ktoré sú registrované na území SR a od vzniku5 ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 
36 mesiacov. 

Partner zároveň musí mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním 
oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorom sa projekt realizuje, a to najneskôr v deň predchádzajúci 
vyhláseniu výzvy a zároveň najneskôr 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP.     

2) právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a) a b) zákona č. 172/2005 Z. z. 
o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii 
činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „výskumné 
organizácie“), t.j. subjekty zo: 
a) štátneho sektoru: 

i) Slovenská akadémia vied a jej organizácie; 
ii) právnické osoby vykonávajúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy; 
 

b) sektoru vysokých škôl: 
i) verejné vysoké školy; 

ii) štátne vysoké školy; 
iii) súkromné vysoké školy; 
iv) právnické osoby vykonávajúce výskum a vývoj zriadené vysokými školami 

 

Výška finančných prostriedkov, o ktoré je možné žiadať: 

 

                                                                                                                                                                  
4 Pokiaľ je žiadateľom veľký podnik, musí mať partnera MSP. 
5 V prípade fyzických osôb oprávnených na podnikanie sa za vznik subjektu považuje dátum vydania živnostenského 

oprávnenia. V prípade osôb zapisovaných do obchodného registra sa za vznik subjektu považuje dátum zápisu do 
obchodného registra. 

      Min. príspevok:  

 200 000 EUR  
Max. príspevok:  

1 000 000 Eur 



 

 

Percento poskytnutých finančných prostriedkov na realizáciu projektu:  

VÝSKUMNO-VÝVOJOVÁ ČASŤ PROJEKTU – SÚKROMNÝ SEKTOR 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Definície pojmov vo vzťahu k oprávneným aktivitám sú uvedené v schéme štátnej pomoci na podporu výskumu  a vývoja. 

Oprávnená aktivita6 

Žiadateľ / Partner 

(fyzická alebo právnická 
osoba oprávnená na 

podnikanie) 

Maximálna intenzita 
pomoci výlučne zo 
zdrojov EFRR v (%) 

 

Minimálna výška 
spolufinancovania 

zo zdrojov žiadateľa  
/ partnera v (%) 

Priemyselný výskum 

Malý podnik 70 % 30 % 

Stredný podnik 60 % 40 % 

Veľký podnik 50 % 50 % 

Priemyselný výskum 

(ak projekt zahŕňa efektívnu 
spoluprácu)  

Malý podnik 80 % 20 % 

Stredný podnik 75 % 25 % 

Veľký podnik 65 % 35 % 

Experimentálny vývoj 

Malý podnik 45 % 55 % 

Stredný podnik 35 % 65 % 

Veľký podnik 25 % 75 % 

Experimentálny vývoj 

(ak projekt zahŕňa efektívnu 
spoluprácu) 

Malý podnik 60 % 40 % 

Stredný podnik 50 % 50 % 

Veľký podnik 40 % 60 % 

Ochrana práv duševného 
vlastníctva 

(veľké podniky sú z poskytnutia 
uvedenej pomoci vyňaté) 

Malý podnik 50 % 50 % 

Stredný podnik 50 % 50 % 

Veľký podnik - - 



 

 

VÝSKUMNO-VÝVOJOVÁ ČASŤ PROJEKTU – ŠTÁTNY / VEREJNÝ SEKTOR 

 
INOVAČNÁ ČASŤ PROJEKTU – SÚKROMNÝ SEKTOR 

 
 
 

Partner 

(výskumná organizácia) 

Maximálna intenzita 
pomoci v (%) 

Zdroje financovania 
v pomere EFRR / štátny 

rozpočet SR 

Minimálna výška 
spolufinancovania zo 
zdrojov  partnera v 

(%) 

Štátny sektor + štátne vysoké  
školy vrátane právnických osôb 
vykonávajúcich výskum a vývoj 
zriadených štátnymi vysokými 

školami 

100 % 85 % / 15 % 0 % 

Verejné vysoké školy vrátane 
právnických osôb 

vykonávajúcich výskum a vývoj 
zriadených verejnými vysokými 

školami 

95 % 85 % / 10 % 5 % 

Súkromné vysoké školy vrátane 
právnických osôb 

vykonávajúcich výskum a vývoj 
zriadených súkromnými 

vysokými školami 

90 % 85 % / 5 % 10 % 

Miesto realizácie inovačnej 
časti projektu 

Žiadateľ / Partner 

(fyzická alebo právnická osoba 
oprávnená na podnikanie) 

Maximálna 
intenzita pomoci 

výlučne zo zdrojov 
EFRR v (%) 

Minimálna výška 
spolufinancovania 

zo zdrojov žiadateľa  
/ partnera v (%) 

Nitriansky kraj,  
Trnavský kraj,  

Trenčiansky kraj 

Malý podnik 45 % 55 % 

Stredný podnik 35 % 65 % 

Veľký podnik 25 % 75 % 

Banskobystrický kraj, 
Žilinský kraj, 

Prešovský kraj, 
Košický kraj 

Malý podnik 55 % 45 % 

Stredný podnik 45 % 55 % 

Veľký podnik 35 % 65 % 



 

 

 
Podporované aktivity v rámci výzvy:  

A.2 Podpora výskumných, vývojových a inovačných aktivít (technologických a netechnologických) 
v podnikoch a/alebo zoskupeniach podnikov (najmä v klastroch); 

A.5 Podpora aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva. 

V rámci uvedených typov oprávnených aktivít OP VaI sú prostredníctvom realizácie schválených projektov 
podporované nasledovné hlavné aktivity, na ktoré môže byť zameraný projekt7: 

a) priemyselný výskum (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI  A.2); 
b) experimentálny vývoj (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI A.2); 
c) ochrana práv duševného vlastníctva (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI A.5) – 

aktivita je oprávnená výlučne pre MSP; 
d) realizácia inovačných opatrení (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI A.2). 

 

Oprávnený projekt musí byť realizovaný prostredníctvom minimálne dvoch (prípadne viacerých) z vyššie 
uvedených hlavných aktivít projektu, pričom platí, že 

- aspoň jedna z hlavných aktivít pod názvom „priemyselný výskum“ a „experimentálny vývoj“ je 
povinná a zároveň 

- hlavná aktivita pod názvom „realizácia inovačných opatrení“ je vždy povinná.  

Vnútorná štruktúra každého oprávneného projektu musí pozostávať z:  

1) výskumno  –  vývojovej časti realizovanej prostredníctvom aktivít a) a/alebo b), prípadne c) a z  
2) inovačnej časti realizovanej prostredníctvom aktivity d). 

 
 

Zameranie projektu (oprávnené odvetvia v členení podľa SK NACE): 

Hlavnými odvetviami, ktorými je charakterizovaná doména Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke 
technológie je odvtevie Q86 – Zdravotníctvo s funkčnými väzbami v odvetviach: 

a)  C10  Výroba chemikálií a chemických produktov  
b)  C21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov 
c)  C31 Výroba nábytku 
d)  C32 Iná výroba 

Termín na podanie projektov:                                                          

                                                 
7 Bližší popis a definícia pojmov vo vzťahu k oprávnenosti aktivít projektu sú uvedené v Príručke pre žiadateľa o NFP. 

 

 29.06.2018 
Prvé 

hodnotiace 
kolo  

 

 31.08.2018 

 

 Druhé 
hodnotiace 

kolo  

 

N/A 
Tretie 

hodnotiace 
kolo  



 

 

Územie,  kde sa môžu aktivity projektu realizovať:  

Oprávneným územím je územie celej SR mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Pre posúdenie 
splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku je rozhodujúce miesto realizácie projektu, nie sídlo 
žiadateľa.  
 

Doba realizácie projektu:  
maximálna celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je stanovená na 36 mesiacov 
 
Podmienky, ktoré treba splniť, ak máte záujem o danú výzvu: 

• nebyť dlžníkom na daniach  

• nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení  

• nebyť dlžníkom na sociálnom poistení  

• voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze 
alebo v reštrukturalizácii  

• nie je podnikom v ťažkostiach 

• žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba 
splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin 
korupcie, za trestný čin  

Žiadateľ/partner je povinný ku dňu predloženia ŽoNFP začať8 všetky verejné obstarávania súvisiace s 
hlavnými aktivitami projektu „priemyselný výskum“ a/alebo „experimentálny vývoj“, ktorých 
 

• predmetom sú oprávnené výdavky uvedených hlavných aktivít projektu9. 

• Podnik žiadateľa musí byť aktívny (Obrátka celkového majetku z tržieb vypočítaného ako podiel 
tržieb (súčet tržieb z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb) a hodnoty celkového  majetku 
(suma všetkých aktív) podniku10; Podiel hodnoty celkového majetku podniku (suma všetkých aktív) 
a výšky celkových oprávnených výdavkov žiadateľa11) 

• Podnik žiadateľa sa zároveň nesmie nachádzať v nepriaznivej finančnej situácii 

 
Kontakt pre bližšie informácie:   
Octigon, a.s. 
Helena Krempaská 
Mobil: +421 917 497 078, Tel.: +421 2 4464 53 84 
E-mail: krempaska@octigon.sk 

                                                 
8 Verejné obstarávanie sa bude považovať za začaté dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo 

iného obdobného dokumentu, ktorým sa verejné obstarávanie vyhlasuje, na zverejnenie spôsobom stanoveným zákonom 
o verejnom obstarávaní. Zverejnenie predbežného oznámenia alebo jeho zaslanie na zverejnenie sa nepovažuje za začatie 
verejného obstarávania. 

9 Pre účely posúdenia splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku nebudú akceptované verejné obstarávania     
začaté pred 18.04.2016, ako ani obchodné verejné súťaže realizované postupom podľa §281 - §288 zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník. 

10 Ukazovateľ sa vypočíta za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré nie je účtovným obdobím kratším ako 12 
mesiacov, za ktoré disponuje žiadateľ schválenou účtovnou závierkou, pričom jeho výška musí dosiahnuť minimálne 
hodnotu na úrovni 0,20. 

11 Ukazovateľ sa vypočíta za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré nie je účtovným obdobím kratším ako 12 
mesiacov, za ktoré disponuje žiadateľ schválenou účtovnou závierkou, pričom jeho výška musí dosiahnuť minimálne 
hodnotu na úrovni 0,62.  

mailto:krempaska@octigon.sk
mailto:krempaska@octigon.sk

