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Základné informácie: 
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja 
Kategória regiónu: Menej rozvinuté regióny/ Viac rozvinuté regióny 
Alokácia: 2 226 776 537,00 EUR 
Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 

Globálny cieľ: Operačný program výskum a inovácie (ďalej len „OPVaI“) sleduje 

posilnenie technologického rozvoja a inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti malých 

a stredných  

podnikov. Cieľom OPVaI je vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre 

všetky relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, 

vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, trvalo 

udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti. OPVaI podporí aktivity smerujúce 

k vytvoreniu funkčného systémového reťazca - od excelentného výskumu (vrátane podpory 

samotného excelentného výskumu, ako  nevyhnutnej podmienky pre budúce high tech 

inovácie v dlhšom časovom horizonte) až k inováciám, dobudovaniu kvalitnej VaI 

infraštruktúry, príprave kvalitných ľudských zdrojov, k  posilneniu inovačnej schopnosti a 

konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“). 

Ďalším cieľom OPVaI je zvýšenie nízkej miery využívania inštitútov ochrany duševného 
vlastníctva, ako aj procesov transferu technológií v rámci špecifických aktivít zameraných tak 
na štátny a verejný sektor VaV, ako aj podnikateľský sektor.  

Finančný plán OP VaI 
Prioritná os Kategória regiónov Tematický cieľ Celkové financovanie (€) Fond 

Prioritná os 1 menej rozvinutý 01 – Posilnenie výskumu, 
technologického rozvoja a 
inovácií 

1 651 433 879,00 EFRR 

Prioritná os 2 rozvinutejší 01 – Posilnenie výskumu, 
technologického rozvoja a 
inovácií 

146 358 508,00 EFRR 

Prioritná os 3 menej rozvinutý 03 - Zvýšenie 
konkurencieschopnosti 
MSP 

336 000 000,00 EFRR 

Prioritná os 4 rozvinutejší 03 - Zvýšenie 
konkurencieschopnosti 
MSP 

24 984 150,00 EFRR 

Prioritná os 5 menej rozvinutý N/A 68 000 000,00 EFRR 

Celkom   2 226 776 537,00 
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Stratégia Operačného programu výskum a inovácie 
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PRIORITNÁ OS 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií  
sleduje tematický cieľ č. 1- Posilnenie technologického rozvoja a inovácií. Podporia sa výskumné 
aktivity aj výskumne intenzívnych podnikov v rámci kolaboratívnych partnerstiev s výskumnými 
inštitúciami a MSP. Od realizácie sa očakáva zvýšenie výkonnosti systému výskumu, vývoja 
a inovácií (ďalej len „VVaI“) a zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských výskumných tímov, ako 
aj stimulovanie záujmu podnikateľských subjektov v investovaní do VVaI.  

 

Investičná priorita č. 1.1: Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít  
na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácii a podpora kompetenčných 
centier, najmä európskeho záujmu 

 
Špecifický cieľ 1.1.1: Zvýšenie výkonnosti systému výskumu a vývoja prostredníctvom 
horizontálnej podpory technologického transferu a IKT  
Zámerom je zvýšiť výkonnosť systému výskumu a vývoja (ďalej len „VaV“), prostredníctvom 
využívania inštitútov ochrany duševného vlastníctva (patentovanie, licencovanie, vznik spin-off a 
start-up efektov v štátnom a verejnom sektore výskumu a vývoja a zvýšiť záujem mladej generácie 
o štúdium technických a prírodovedných smerov a kariéru výskumníka. Rovnako ako zvýšenie 
počtu výstupov aktivít verejných a štátnych VaV inštitúcií pre priemysel a spoločnosť v nadväznosti 
na realizovanie aktivít súvisiacich s podporou národného systému pre transfer technológií.  
Aktivity naplňujúce špecifický cieľ:  
A. Mobilizácia transferu poznatkov a technológií do praxe z verejného a štátneho sektora 
výskumu a vývoja do praxe  

 koordinácia, komunikácia a zabezpečenie efektívneho fungovania lokálnych centier 

transferu technológií zriadených pri jednotlivých výskumno-vývojových inštitúciách, 

 koordinácia aktivít univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v oblasti 

transferu technológií;  

 budovania a prevádzky inkubátorov a ďalších činností súvisiacich s touto oblasťou; 

 budovanie prototypovej a overovacej infraštruktúry v oblastiach špecializácie RIS3 SK; 

 finančné krytie expertných podporných služieb špičkových domácich i zahraničných 

expertov na transfer technológií, ktorí výskumným inštitúciám pomáhajú zabezpečiť 

ochranu vytvoreného duševného vlastníctva; 

 financovanie podujatí na zvyšovanie povedomia vedeckej komunity o dôležitosti ochrany 

duševného vlastníctva a celého procesu transferu technológií, z akademických inštitúcií 

smerom do zahraničia; 

 systematické sprístupňovanie výpočtových a úložných kapacít a špecializovaného 

aplikačného programového vybavenia umiestneného v Dátovom centre pre výskum a vývoj 

CVTI SR výskumným inštitúciám pre účely efektívnej realizácie procesov transferu 

technológií; 
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 zaplatenie potrebných expertov (patentových zástupcov, prekladateľov, licenčných 

expertov) ako aj prihlasovacích a udržiavacích poplatkov na medzinárodné patenty; 

 zvyšovanie povedomia o potrebe ochrany a komercializácie duševného vlastníctva a 

vytváranie odborného zázemia kapacít venujúcich sa realizácii transferu technológií na 

Slovensku, najmä prostredníctvom organizovania kvalitných podujatí a budovaním 

priestoru pre výmenu názorov a skúseností v tejto oblasti. 

B. Informačný systém výskumu a vývoja/prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií 
C. Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktúra pre inštitúcie výskumu a vývoja 
Konsolidácia existujúcej - najmä - IKT infraštruktúry pre potreby výskumu a vývoja, ktorá existuje v 

rámci CVTI a ostatných štátnych a verejných inštitúcií výskumu a vývoja.  

 ďalší rozvoj a modernizácia/rozšírenie aj obsahového zamerania dátového centra VaV;  

 centrálny experimentálny cloud, ktorý bude slúžiť na IKT výskum v oblasti cloudových 

aplikácií, bezpečnosti systémov a ďalších súvisiacich tém;  

 výpočtové kapacity a vysokovýkonné počítanie v rámci výskumných projektov 

komplementárna konsolidácia širšieho využitia Slovenskej infraštruktúry pre 

vysokovýkonné počítanie (ďalej len „SIVVP“) prostredníctvom modernizácie a doplnenie 

tejto infraštruktúry najmä na úrovni aplikačných a obslužných SW;  

 zabezpečenie dostatočného vysokorýchlostného dátového prepojenia medzi výskumnými 

inštitúciami; 

 dobudovanie a ďalší rozvoj integrovaného systému služieb, v rámci ktorého sú jednotlivé 

aplikácie dátového centra a prístupy k nim zo strany vedeckej komunity manažované. 

D. Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja 
Dôraz bude kladený na demonštračné aktivity za využitia moderných technológií. Cieľom je 

vybudovať centrá vedy vo vybraných oblastiach - najmä Košice, Žilina, Nitra, prípadne menšie 

centrá aj v iných geografických oblastiach za predpokladu využitia aj vlastných zdrojov 

partnerských inštitúcií - a začať realizovať koordinované národné festivaly vedy a techniky, 

odborné podujatia týkajúce sa vzťahu vedy a spoločnosti - niekoľko krát ročne. 

Cieľové územie:  

 menej rozvinutý región. 
Oprávnení prijímatelia:  

 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (v prípade národných 

projektov); 

 organizácie výskumu a vývoja: štátny sektor výskumu  a vývoja; sektor vysokých škôl; 

neziskový sektor výskumu a vývoja; podnikateľský sektor výskumu a vývoja; 

 verejnoprávne inštitúcie zriadené zo zákona; 

 výskumné organizácie z členských krajín EÚ. 
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Špecifický cieľ 1.1.2: Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce 
SR dlhodobo vykazuje nízku účasť v medzinárodných projektoch excelentného  výskumu. Zámerom 

je podporiť účasť v projektoch a iniciatívach Európskeho výskumného priestoru  ako je Horizont 

2020 alebo Európske technologické platformy/Spoločné technologické iniciatívy, Eureka, COST, 

Eurostars2, Era-nety, Stratégia EÚ pre dunajský región apod. 

Aktivity naplňujúce špecifický cieľ:  
A. Synergické a komplementárne financovanie projektov schválených v rámci Horizontu 2020, 
Stratégie EÚ pre dunajský región, EITI, Eureky, Erazmus+, resp. ďalších medzinárodných 
programov a iniciatív 
B. Financovanie tzv. "shortlisted" projektov z Horizontu 2020 
V prípade, že projekty so slovenskou účasťou budú hodnotené, ako kvalitné, ale nebudú 

financované z dôvodu nedostatku finančných zdrojov EÚ (tzv. shortlisted projekty), tieto bude 

možne využiť a financovať v rámci OP VaI. 

C. Horizontálna podpora účasti Slovenskej republiky v Európskom výskumnom 
priestore/internacionalizácia výskumu a vývoja SR, podpora aktivít styčnej kancelárie Slovenskej 
republiky pre výskum a vývoj v Bruseli, vrátane podpory zintenzívnenia aktivít podporných 
štruktúr (národné kontaktné body) 

 networking na území SR; 

 networking v zahraníčí – aktivity styčnej kancelárie v Bruseli.   

D. Podpora účasti v ostatných medzinárodných iniciatívach, ako napr. ERA-NET, Európske 

technologické platformy, EURAXESS  

E. Podpora zriaďovania národných technologických platforiem ako nástroja na účasť Slovenskej 

republiky v Európskych technologických platformách a Spoločných technologických iniciatívach 

Cieľové územie:  

 menej rozvinutý región. 

Oprávnení prijímatelia:  

 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (v prípade národných 

projektov);  

 organizácie výskumu a vývoja: štátny sektor výskumu  a vývoja, sektor vysokých škôl,  

 neziskový sektor výskumu a vývoja, podnikateľský sektor výskumu a vývoja; 

 verejnoprávne inštitúcie zriadené zo zákona; 

 výskumné organizácie z členských krajín EÚ. 

 

Špecifický cieľ 1.1.3: Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a 
konsolidácie  VaV potenciálu výskumných inštitúcií 
Vybavenie výskumných inštitúcií v SR (zariadenia laboratórií, unikátne prístroje, nevyhovujúce a 

energetiky neefektívne priestory zo 60-70 rokov minulého storočia) nie je dostačujúce. Doteraz 

poskytnutá podpora je prvou fázou procesu zlepšovania systému VaV. Zámerom aktivít bude 

koordinácia výskumného potenciálu štátnych a verejných výskumných inštitúcií, konsolidácia, 
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integrácia a ďalší rozvoj už existujúcej infraštruktúry VaV, vývoj systému VaV schopného riešiť 

zadania od odberateľskej praxe. 

Aktivity naplňujúce špecifický cieľ: 

 Modernizácia a ďalší rozvoj infraštruktúry a technologického zázemia výskumných inštitúcií 

verejného a štátneho sektora v oblastiach špecializácie RIS3 SK; 

 Podpora návratu špičkových slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí, resp. pritiahnutie 

zahraničných špičkových vedcov/resp. odborníkov z aplikačnej sféry pre dlhodobejšie 

pôsobenie v rámci slovenských inštitúcií výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK  

- možnosť kombinovať aj s Marie Skłodowska-Curie COFUND /ERA Chairs; 

 Podpora návratu špičkových slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí, resp. pritiahnutie 

zahraničných špičkových vedcov/resp. odborníkov z aplikačnej sféry pre dlhodobejšie 

pôsobenie v rámci slovenských inštitúcií výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK  

- možnosť kombinovať aj s Marie Skłodowska-Curie COFUND /ERA Chairs. 

Cieľové územie:  

 menej rozvinutý región. 
Oprávnení prijímatelia:  

 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (v prípade národných 

projektov); 

 organizácie výskumu a vývoja: štátny sektor výskumu  a vývoja, sektor vysokých škôl, 

neziskový sektor výskumu a vývoja, podnikateľský sektor výskumu a vývoja; 

 verejnoprávne inštitúcie zriadené zo zákona; 

 výskumné organizácie z členských krajín EÚ. 

 

Investičná priorita 1.2: Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie  

a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským 

vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu 

technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, 

vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za 

podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého 

overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných 

podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel. 

 

Špecifický cieľ 1.2.1: Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných 
inštitúcií a podnikateľskej sféry 
Zámerom je vytvoriť partnerstvá podnikateľského sektora a výskumných inštitúcii formou 

a realizovať dlhodobé kolaboratívne projekty strategického výskumu individuálnych výskumno-

vývojových centier. Aktivity v rámci tohto cieľa majú smerovať k zvýšeniu objemu súkromných 

investícií do výskumu a vývoja, ku kreovaniu nových firiem aj prostredníctvom inkubátorov v 
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prostredí univerzitných vedeckých parkov a k vytváraniu nových pracovných miest vo vedeckých 

parkoch. Výstupy projektov by mali vyústiť do nových výrobkov a služieb. 

Aktivity naplňujúce špecifický cieľ: 

 zapojenie výskumných centier s účasťou priemyslu do kolaboratívnych projektov za účelom 
vzniku nových výrobkov a služieb; 

 účasť zahraničných špičkových vedcov alebo odborníkov z praxe, návrat slovenských 

vedcov pôsobiacich v zahraničí do prostredia takýchto priemyselných VaI centier, ako aj 

medzinárodná VaV spolupráca s renomovanými zahraničnými inštitúciami; 

 aktivity pred-komerčnej povahy (pre-competitive) - výskum s vyšším rizikom, ale súčasne s 

vysokým následným potenciálom na dosiahnutie prelomových/unikátnych výsledkov; 

 vytvorenie konkrétnych prototypov, patentovateľného duševného vlastníctva, nových 

metód následne využiteľných v praxi; 

 dlhodobé strategické výskumné projekty s priamou väzbou na pracovný program obdobnej 

témy v rámci Horizontu 2020 alebo realizácia aktívnej medzinárodnej vedecko-technickej 

spolupráce s renomovanými výskumnými inštitúciami v rámci Európskeho výskumného 

priestoru, teaming v oblasti špecializácií RIS3. 

Cieľové územie: 

 menej rozvinutý región. 

Oprávnení prijímatelia:  

 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (v prípade národných 

projektov); 

 organizácie výskumu a vývoja: štátny sektor výskumu  a vývoja, sektor vysokých škôl, 

neziskový sektor výskumu a vývoja, podnikateľský sektor výskumu a vývoja; 

 verejnoprávne inštitúcie zriadené zo zákona; 

 výskumné organizácie z členských krajín EÚ. 

Cieľové skupiny: 

 podnikateľské subjekty; 

 zahraničné organizácie výskumu a vývoja; 

 zahraničné podnikateľské subjekty; 

 samospráva; 

 neziskový sektor. 

 

Špecifický cieľ 1.2.2: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách 
Zámerom je podporiť výskumno-vývojové a inovačné aktivity podnikov a zvýšiť tak ich 

konkurencieschopnosť v globálnom meradle. Konečnými výsledkami bude zvýšenie počtu 

inovujúcich podnikov a organizácií, zvýšenie využívania ochrany práv duševného vlastníctva 

podnikmi a využívania nových biznis modelov, rast počtu spoločností, ktoré sa posunú na vyššiu 

úroveň dodávateľského rebríčka nadnárodných spoločností a rast doma vytvorenej pridanej 
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hodnoty na celkovom exporte SR. Prioritnou je podpora MSP, ale budú podporené aj veľké 

podniky.   

Aktivity naplňujúce špecifický cieľ:  

 Budovanie nových a podpora existujúcich výskumných, vývojových a inovačných kapacít 
v podnikoch a/alebo zoskupeniach podnikov (najmä v klastroch) za účelom realizácie 
projektov s inovačným potenciálom 

 Podpora VaI aktivít (technologických a netechnologických) v podnikoch a/alebo 
zoskupeniach podnikov (najmä v klastroch)  

 Podpora sieťovania podnikov, vrátane klastrov a technologických platforiem, zapojených 
do výskumno-vývojových a inovačných aktivít: 
sieťovanie subjektov najmä prostredníctvom podpory klastrovej spolupráce a rozvoja 

klastrových organizácií; 

v rámci tohto mechanizmu bude podporovaný aj vznik a rozvoj klastrov v nových 

perspektívnych odvetviach. 

 Podpora medzisektorových partnerstiev a spolupráce podnikov a výskumných inštitúcií:  
spájanie škôl a podnikov;  

konferencie, workshopy, matchmaking roadshows, výstavy, diskusné fóra, B2B, B2C, 

veľtrhy a súťaže podporujúce rozvoj kreativity a vzájomnú spoluprácu všetkých 

relevantných aktérov; 

vznik inovačných platforiem a cielené mobility aktérov výskumných, vývojových 

a inovačných procesov zameraných na zvyšovanie odborných vedomostí, technických 

zručností, kreativity s cieľom prenosu poznatkov medzi oblasťou výskumu a praxou.  

 Podpora aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva:  
mechanizmy zvyšovania celkového povedomia spoločnosti  (napr. informačné dni, 

semináre, poradenstvo, kampane, tréningy, školenia,  súťaže) o potrebe ochrany práv 

duševného vlastníctva, ako aj priame mechanizmy ochrany v rámci Európskeho 

patentového úradu (EPO); 

zapojenie technologickej agentúry a Úradu priemyselného vlastníctva do zvýšenia 

priameho využívania jednotlivých nástrojov ochrany práv duševného vlastníctva. 

 Zvyšovanie kvality a efektivity výrobných a technologických procesov prostredníctvom  
zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne v podnikoch:   
realizácia efektívneho technologického transferu s cieľom zvyšovania technologickej 

úrovne firiem a ich konkurencieschopnosti. Získané technológie budú ďalej rozvíjané, 

adaptované alebo integrované s inými technológiami alebo službami. Prioritná podpora 

bude orientovaná na podporu technologického transferu z prostredia vedecko-výskumných 

organizácií. Aktivita bude realizovaná formou schém pomoci a finančných nástrojov. 

 Podpora zavádzania inovatívnych výrobkov a služieb na trh:  
podpora vzniku poloprevádzok, tvorby prototypov, pilotných aktivít, pilotného testovania a 

rozširovania na trhoch.  
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 Zvyšovanie inovačnej výkonnosti formou špecializovaného poradenstva a 
technologického predvídania 

 Poskytovanie informačného a odborného poradenstva v oblasti inovácií a technológií  a 
ich komercionalizácie a internacionalizácie:  
realizácia prezentačných a propagačných aktivít (napr. Národné inovačné a technologické 

dni, mediálne kampane, súťaže, diskusné fóra, konferencie, workshopy);  

realizácia pravidelného hodnotenia inovačnej výkonnosti a potrieb slovenskej ekonomiky.  

Cieľové územie:  

 menej rozvinuté regióny. 

Oprávnení prijímatelia:  

 štátne rozpočtové organizácie alebo štátne príspevkové organizácie v pôsobnosti MH SR; 

 fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie; 

 združenia fyzických alebo právnických osôb; 
 neziskový sektor. 

Cieľové skupiny: 

 podnikateľské subjekty; 

 akademická sféra; 

 vedecko-výskumné inštitúcie; 

 samospráva; 

 neziskový sektor. 
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PRIORITNÁ OS 2 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom 
kraji 
Prioritná os sleduje tematický cieľ č. 1- Posilnenie technologického rozvoja a inovácií. Aktivity 

prioritnej osi vychádzajú z existujúcej infraštruktúry, výskumných inštitúcií a ich ľudských kapacít 

v Bratislavskom kraji Pokračovanie vo financovaní výskumno-vývojových inštitúcií v Bratislavskom 

kraji je nevyhnutné vzhľadom na nezastupiteľný rozsah vplyvu podpory Bratislavského kraja aj na 

mimo-bratislavské regióny Slovenska.  

Investičná priorita č. 2.1: Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít 
na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora kompetenčných 
centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu  

 

Špecifický cieľ 2.1.1: Zvýšenie výskumnej aktivity BSK kraja prostredníctvom revitalizácie a 
posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií 
v Bratislave 
Pre SR je nutné revitalizovať vzdelávacie, výskumné a inovačné kapacity najväčších výskumných 

univerzít, SAV a ďalších výskumných inštitúcií sídliacich v BSK tak, aby boli výraznejšie angažované 

do medzinárodnej spolupráce a spolupráce s podnikateľskou sférou. 

Aktivity naplňujúce špecifický cieľ: 

 Konsolidácia a optimalizácia výskumných, vzdelávacích a inovačných kapacít výskumných 
inštitúcií v Bratislave; 

 Podpora synergií a komplementárneho financovania projektov Horizontu 2020 
zabezpečujúcich rozšírenie participácie nových členských štátov.  

Horizont 2020 má definované nástroje, ktoré by mali podporiť zvýšenie účasti členských krajín so 

slabou účasťou, medzi ktoré patrí aj Slovenská republika. Ide o nástroje, ako napríklad teaming, 

ERA Chairs a pod. Rovnako bude smerovať aj podpora k realizácii tzv. shortlisted projektov 

v Horizonte 2020. 

Cieľové územie:  

 rozvinutejší región. 
Oprávnení prijímatelia:  

 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (v prípade národných 

projektov); 

 organizácie výskumu a vývoja: štátny sektor výskumu  a vývoja, sektor vysokých škôl, 

neziskový sektor výskumu a vývoja, podnikateľský sektor výskumu a vývoja. 

Investičná priorita č. 2.2: Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a 
vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským 
vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu 
technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, 
vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za 
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podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého 
overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných 
podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel 

 

Špecifický cieľ 2.2.1: Zvýšenie výskumnej aktivity Bratislavského kraja prostredníctvom 
revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít 
výskumných inštitúcií v Bratislave 
V oblasti zvýšenia príspevku výskumu a vývoja k hospodárskemu rozvoju SR je tento špecifický cieľ 

zameraný na zvýšenie súkromných investícií do výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji vyvolaných 

podporou spoločných interdisciplinárnych projektov výskumných inštitúcií a podnikateľského 

sektora prepojených na odberateľskú prax. 

Aktivity naplňujúce špecifický cieľ: 

 Podpora výskumu a vývoja v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových 
centier (priemyselný subjekt priamy príjemca NFP) v oblastiach špecializácie RIS3 SK v 
Bratislavskom kraji. 

Pôjde o podporu vybraných priemyselných výskumno-vývojových centier, ktoré majú 

medzinárodný rozmer a potenciál dosahovať prelomové unikátne výsledky medzinárodnej úrovne. 

Koordinátorom a zriaďovateľom výskumného centra bude podnik, ktorý sám disponuje 

výskumnými a/alebo vývojovými kapacitami, má medzinárodné skúsenosti s projektmi Rámcových 

programov EÚ pre výskum a vývoj, pričom ako jeho partneri budú subjekty z podnikateľského 

sektora ako aj excelentné výskumné inštitúcie nevykonávajúce hospodársku činnosť. 

Cieľové územie:  

 rozvinutejší región. 
Oprávnení prijímatelia:  

 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (v prípade národných 

projektov); 

 organizácie výskumu a vývoja: štátny sektor výskumu  a vývoja, sektor vysokých škôl, 

neziskový sektor výskumu a vývoja, podnikateľský sektor výskumu a vývoja; 

 verejnoprávne inštitúcie zriadené zákonom; 

 výskumné organizácie z členských krajín EÚ. 

Predpokladom podporenia projektu je vznik konzorcia výskumných inštitúcií, pričom každá z 

participujúcich inštitúcií v projekte má pridelené konkrétne úlohy aj finančné prostriedky. 

 

 

Špecifický cieľ 2.2.2: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v 
Bratislavskom kraji 
Prioritou v rámci špecifického cieľa je vlastný výskum a vývoj, transfer technológií s vysokou 
pridanou hodnotou a inovácie. Podpora bude orientovaná na MSP a na veľké podniky. Prioritnou 
je podpora MSP. 
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Aktivity naplňujúce špecifický cieľ: 

 Zvyšovanie inovačného potenciálu podnikov v rámci BSK; 

 Podpora medzisektorových partnerstiev a spolupráce podnikov; 

 Podpora aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva; 

 Zvyšovanie inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov Bratislavského kraja 
poskytovaním špecializovaných služieb a poradenstva. 

Pre zlepšenie súčasného stavu a zabezpečenie poskytovania cieleného odborného poradenstva v 
oblasti VaVaI pre podniky bude zriadené odborné konzultačné pracovisko SIEA s pôsobnosťou 
v BSK. 
Cieľové územie:  

 rozvinutejší región (BSK). 
Oprávnení prijímatelia:  

 štátne rozpočtové organizácie alebo štátne príspevkové organizácie v pôsobnosti MH SR;  

 fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie1;  

 združenia fyzických alebo právnických osôb;  

 neziskový sektor. 
 

 

 

 

                                                 
1 Podpora veľkých podnikov bude realizovaná, avšak pri rešpektovaní dvoch princípov preferovania MSP: a) nižšie miera financovania pre veľké 

podniky v porovnaní s MSP; b) preukázanie zapojenia MSP a/alebo verejného orgánu. 
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PRIORITNÁ OS 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP 
V rámci tejto priority je vyzdvihnutá podpora inovačnej schopnosti a konkurencieschopnosti MSP s 
cieľom zvýšiť pridanú hodnotu a stimulovať rast a tvorbu pracovných miest, pričom MSP sú 
hlavným zdrojom tvorby pracovných miest. Intervencie realizované v rámci prioritnej osí 3 prispejú 
k plneniu tematického cieľa 3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP. Podpora je zameraná na 
jednotlivé fázy životného cyklu malých a stredných podnikov, tak aby bol zabezpečený ich 
kontinuálny rast a zvyšovanie potenciálu pre internacionalizáciu. 
 

Investičná priorita č. 3.1: Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia 
využívania nových nápadov v hospodárstve a podpory zakladania nových firiem, 
a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov 

 

Špecifický cieľ 3.1.1: Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP 
Špecifický cieľ je zameraný na komplexné riešenia podpory vzniku nových a akceleráciu 
začínajúcich MSP, ako aj start-up a spin-off firiem. Súčasťou aktivít je aj podpora rozvoja nových 
odvetví (napr. kreatívny priemysel). 
Aktivity naplňujúce špecifický cieľ: 

 Podpora nových a začínajúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov 
(úverový program pre podporu nových a začínajúcich MSP, fond rizikového kapitálu pre 
začínajúce MSP vo fázach seed a start up) zameraná aj na podporu priemyslu a služieb 
vrátane poznatkovo intenzívnych služieb (KIS) a nových, progresívnych odvetví 

Aktivita je navrhnutá na riešenie problému obmedzeného prístupu k financovaniu spôsobujúceho 
ohrozenie životaschopnosti nových a začínajúcich MSP. Finančné schémy kombinované 
s grantovou zložkou (viazanou na splnenie určitých podmienok) budú poskytované aj pre MSP bez 
podnikateľskej histórie, ktoré predstavujú najväčšie riziko z hľadiska komerčného sektora. 
Charakteristickým znakom týchto finančných nástrojov je skĺbenie finančnej pomoci (úveru, 
kapitálového vstupu) a dlhodobého poradenstva.  
Finančné nástroje:  

úverový program pre MSP s prvkom štátnej pomoci – schéma de minimis; 
fond rizikového kapitálu pre začínajúce MSP vo fázach seed a start up – schéma de minimis    
s možnosťou kombinácie rizikového kapitálu a úverových zdrojov. 

 Podpora sieťovania neformálnych investorov pri financovaní úvodných fáz 
podnikateľského cyklu 

V úvodných štádiách podnikateľskej činnosti sa podnikateľ nachádza v tzv. „údolí smrti“ (death 
valley), v týchto štádiách je financovanie zabezpečované prostredníctvom neformálnych 
investorov - crowdfundingu alebo podnikateľských anjelov. Pri prevádzkovaní sietí tohto typu 
zohráva verejný sektor nezastupiteľnú funkciu, pretože takéto entity (začínajúci podnikatelia) sú 
takmer vždy závislé od podpory z verejných zdrojov, resp. od inej formy sponzoringu. 

 Podpora činnosti a rozvoj podnikateľských centier v regiónoch SR  – typ one-stop-shop) 
s cieľom etablovania inštitúcií pre MSP, ako aj záujemcov o podnikanie s využitím 
existujúcej infraštruktúry 
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Cieľom aktivity je vytvoriť sieť 7  podnikateľských centier v regiónoch SR. Pôjde o komplexné 
centrá typu one-stop-shop, v ktorých záujemca o podnikanie (vrátane znevýhodnených sociálnych 
skupín), alebo už založený MSP získa informácie, rady, podporu, priestor na vlastný rast, či 
kooperáciu, možnosť financovania a pod. Služby centier budú napr. služby akcelerátora, služby 
inkubátora, služby co-workingu a pod. vrátane existujúcich podporných nástrojov, ktoré 
v súčasnosti realizuje SBA.  

 Podpora úspešnej podnikateľskej praxe a stimulovanie podnikateľského ducha 
Cieľom aktivity je podporiť vznik nových MSP, predstaviť podnikanie ako kariérnu voľbu a posilniť 
dôveru spoločnosti v prospešnosť postavenia podnikateľov a podnikateliek formou prezentačných 
a propagačných podujatí (napr. roadshow, publikovanie príbehov, mediálne seriály), súťaže 
(Podnikateľka roka, start-up weekend a pod.), stáže, letné školy, atď.  
 

 Poskytovanie dlhodobých poradenských služieb 
Služby poradenstva/ mentoringu budú určené rôznym cieľovým skupinám začínajúcich MSP, napr. 
inovatívne a technologicky orientované start-upy, MSP v rôznych tradičných priemyselných a 
výrobných odvetviach a pod. ako aj znevýhodneným sociálnym skupinám (ženy, mladí do 30 rokov, 
seniori nad 50 rokov, dlhodobo nezamestnaní, štátni príslušníci z tretích krajín, sociálne 
znevýhodnení a osoby so zdravotným postihnutím, Rómovia).  
 

 Podpora využitia nových nápadov v hospodárstve – schéma SBIR (Small Business 
Innovation Research) 

Aktivita bude prebiehať v 3 fázach: 
prípravné štúdie technickej uskutočniteľnosti pre oblasť inovácií v priemysle a službách; 
projekty realizujúce inovačný projekt, v rámci ktorého sa uskutočňuje tvorba 
prototypu/pilotného riešenia a spracovanie podnikateľského plánu; 
fáza je zameraná na komercionalizáciu produktu.  
 

 Identifikácia a využívanie sociálnych inovácií v podnikaní a pri vytváraní pracovných 
miest, najmä pre znevýhodnené sociálne skupiny (ženy, mladí do 30 rokov, seniori nad 50 
rokov, dlhodobo nezamestnaní, štátni príslušníci z tretích krajín, sociálne znevýhodnení 
a osoby so zdravotným postihnutím, Rómovia).  

Cieľové územie:  

 menej rozvinutý región.  

Oprávnení prijímatelia:  

 fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie spĺňajúce definíciu MSP; 

 združenia fyzických alebo právnických osôb; 

 neziskový sektor; 

 Slovak Business Agency; 

 štátne rozpočtové organizácie alebo štátne príspevkové organizácie v pôsobnosti MH 
SR; 

 verejnoprávne inštitúcie zriadené zo zákona; 

 subjekty územnej samosprávy.  
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Investičná priorita č. 3.2: Vývoj a uplatňovanie nových obchodných modelov MSP, 
najmä v rámci internacionalizácie 

 

Špecifický cieľ 3.2.1 Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ 
Zámerom je vytvorenie komplexného systému podpory internacionalizácie MSP. Navrhnuté 
nástroje sú komplementárne s už existujúcimi nástrojmi (medzinárodná sieť na podporu 
podnikania – EEN) a spolu vytvoria ucelený rámec podpory prieniku slovenských MSP na 
zahraničné trhy aj mimo EÚ.  
Aktivity naplňujúce špecifický cieľ: 

 Účasť slovenských podnikov na prezentačných podujatiach 
 

 Vytváranie špecifických kapacít a činností na podporu internacionalizácie MSP v SR. 
Aktivity budú zahŕňať poskytovanie komplexných informácií a služieb (napr. vyhľadávanie 
obchodných a technologických partnerov, na partnerské kooperačné podujatia a obchodné misie, 
podporu pri vyjednávaní a uzatváraní obchodných kontraktov, prípravu obchodných a 
technologických profilov.  
 

 Tvorba alternatívnych obchodných a podporných platforiem 
Alternatívne obchodné platformy (AOP) by mali predstavovať most medzi súkromnými investormi, 
vrátane podnikateľských anjelov a podnikmi, ktorí im poskytne dodatočnú príležitosť investovania 
za účelom prieniku na  zahraničné trhy. Podporné platformy (exportné konzorciá) sú formy 
strategickej spolupráce medzi podnikmi, ktorá slúži ako poskytovateľ služieb sprostredkovania 
prístupu na zahraničný trh. 
 

 Zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ 
 

Cieľové územie:  

 menej rozvinutý región. 

  
Oprávnení prijímatelia:  

 fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie spĺňajúce definíciu MSP; 

 neziskový sektor; 

 združenia fyzických alebo právnických osôb; 

 Slovak Business Agency; 

 verejnoprávne inštitúcie zriadené zo zákona; 

 štátne rozpočtové organizácie alebo štátne príspevkové organizácie v pôsobnosti MH 
SR. 
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Investičná priorita č. 3.3: Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre 
vývoj produktov a služieb 

 

Špecifický cieľ 3.3.1: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja 
Špecifický cieľ je zameraný na podporu rastu a inovácií v etablovaných MSP nachádzajúcich sa vo 
fáze rozvoja. V rámci špecifického cieľa 3.3.1 budú uplatňované  aj schémy štátnej pomoci a 
pomoci de minimis (zahŕňa aj implementáciu finančných nástrojov). 
 
Aktivity naplňujúce špecifický cieľ: 

 Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové 
programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového 
kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP) 

Diverzifikované finančné produkty so zameraním na rôzne cieľové skupiny MSP. Popri návratných 
formách je súčasťou aktivity aj realizácia podpory MSP vo forme nenávratných finančných 
príspevkov, ktorá bude zameraná na stimuláciu kooperácie MSP v rámci lokálnych produkčných 
systémov s veľkými domácimi a nadnárodnými spoločnosťami, (napr. vytvorenie lokálneho 
produkčného systému, splnenie požadovaných technických štandardov, auditovanie MSP pred 
vstupom do spolupráce s veľkým podnikom a pod.). Jednotlivé produkty a formy podpory je 
možné vzájomne kombinovať (napr. grantovú podporu a úverové schémy), segmentovať a 
špecializovať podľa typu MSP (mikro, malý, stredný). 
 

 Poskytovanie informačných a poradenských služieb pre rozvoj MSP 
Okrem iného aj odborné poradenstvo na zvyšovanie zručností prostredníctvom zavádzania 
štandardov kvality, napr. systémy manažérstva kvality, procesné riadenie, akreditácia a 
certifikácia, REACH, EMAS, ISO 14001 a pod. 
 

 Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP 
 

 Rozvoj alternatívnych foriem podnikania 
Finančné nástroje:  

úverový program pre MSP; 
úverový program pre MSP zo znevýhodnených sociálnych skupín; 
fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP. 
 

 Tvorba nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu 
 

 Zvyšovanie štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP vrátane zelenej ekonomiky: 
príprava a budovanie systémov manažérstva kvality; 
realizácia externého certifikačného procesu súvisiaceho so zavádzaním systému 
kompatibility s požiadavkami príslušnej regulácie; 
realizácia predcertifikačného auditu pre overenie stavu v akom sa podnik nachádza; 
zavádzanie technických noriem do výrobnej praxe a služieb; 
zavádzanie systémov a štandardov v súlade s medzinárodnými normami. 
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 Monitorovanie podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think 
Small First“ 

Príprava podkladov pre činnosť Vyslanca pre MSP (SME Envoy), Ministerstvo hospodárstva SR ako 
aj ďalšie ministerstvá. 
 
Cieľové územie:  

 menej rozvinutý región. 
 

Oprávnení prijímatelia:  

 fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie spĺňajúce definíciu MSP;  

 združenia fyzických alebo právnických osôb; 

 neziskový sektor; 

 Slovak Business Agency; 

 štátne rozpočtové organizácie alebo štátne príspevkové organizácie v pôsobnosti MH SR; 

 verejnoprávne inštitúcie zriadené zo zákona; 

 orgány územnej samosprávy; 

 Ministerstvo hospodárstva SR. 
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1 . fáza životného cyklu 

podniku 

Iniciačné štádium 

3. fáza  životného cyklu 

podniku Internacionalizácia 

3. fáza  životného cyklu 

podniku Internacionalizácia 
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PRIORITNÁ OS 4 Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia 
využívania nových nápadov v hospodárstve a podpory zakladania 
nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov 
Realizované opatrenia v rámci prioritnej osi č. 4 vytvoria predpoklady na riešenie zlyhaní trhu 
identifikovaných v Bratislavskom kraji (medzera vo financovaní, vysoká miera podnikateľskej 
aktivity v kombinácii s nízkou inovatívnosťou podnikateľských aktivít).  

 

Investičná priorita č. 4.1: Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre 
vývoj produktov a služieb 

 

Špecifický cieľ 4.1.1: Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových 
nápadov v hospodárstve a podpory zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom 
podnikateľských inkubátorov 
Špecifický cieľ je zameraný na komplexné riešenia podporujúce vznik a rozvoj nových 
perspektívnych MSP v BSK vrátane start-up a spin-off ako aj ich podporu, resp. akceleráciu do 
ďalších fáz životného cyklu. Súčasťou je aj rozvoj nových odvetví (napr. kreatívny priemysel). 
Aktivity naplňujúce špecifický cieľ: 

 Podpora činnosti a rozvoj podnikateľského centra v Bratislavskom kraji (Národného 
podnikateľského centra (NPC) v Bratislave) s cieľom etablovania podpornej inštitúcie pre 
MSP, ako aj záujemcov o podnikanie 

Finančné nástroje:  
úverový program pre MSP s prvkom štátnej pomoci – schéma de minimis; 
fond rizikového kapitálu pre začínajúce MSP vo fázach seed a start up – schéma de minimis 
s možnosťou kombinácie rizikového kapitálu a úverových zdrojov. 

 Podpora kreatívneho priemyslu v rámci BSK 
Cieľové územie:  

 rozvinutejší región. 
Oprávnení prijímatelia: 

 fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie spĺňajúce definíciu MSP; 

 Slovak Business Agency; 

 verejnoprávne inštitúcie zriadené zo zákona; 

 štátne rozpočtové organizácie alebo štátne príspevkové organizácie v pôsobnosti MH SR. 
 

Investičná priorita č. 4.2: Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre 
vývoj produktov a služieb 
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