
 

 

Výzva zameraná na podporu sieťovania podnikov mimo BSK 
 

Kód výzvy:   OPII-MH/DP/2020/9.5-28 

Operačný program:  Integrovaná infraštruktúra 

Vyhlasovateľ výzvy:        Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako SORO1 pre OP II 

Dátum vyhlásenia:  28.2.2020 

Termín na podanie projektov:  

• 1. kolo:   29.5.2020 

• ďalšie kolo:  posledný pracovný deň každého tretieho nasledujúceho mesiaca 

Vyčlenené finančné prostriedky na celú výzvu: 2 700 000 EUR 

 
Oprávnený subjekt - žiadateľ:   

• klastrové organizácie, ktoré sú záujmovými združeniami právnických osôb a zároveň spĺňajú 
definíciu podniku v zmysle uplatniteľných pravidiel štátnej pomoci, pričom: 

 
o vznikli a vyvíjajú svoju činnosť na základe § 20f - § 20j zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov, a zároveň  

o sú riadne zapísané v registri záujmových združení právnických osôb vedenom okresným 

úradom v sídle kraja príslušnom podľa sídla združenia (klastrovej organizácie), a zároveň  

o sú držiteľom minimálne bronzového certifikátu v zmysle hodnotenia podľa metodiky 

Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA), ktorý je platný k dátumu predloženia 

žiadosti o poskytnutie NFP (ďalej len „ŽoNFP“), resp. jeho platnosť skončila maximálne tri 

mesiace pred dátumom predloženia ŽoNFP, a zároveň  

o disponujú minimálne jednou schválenou účtovnou závierkou, pričom posledné ukončené 

účtovné obdobie môže byť účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov, a zároveň  

o spĺňajú podmienky poskytnutia NFP stanovené výzvou a príslušnou schémou pomoci de 

minimis. 

Výška finančných prostriedkov, o ktoré je možné žiadať: 

 
 

 
1 Sprostredkovateľský orgán 

      Min. príspevok:  

 50 000 EUR  
Max. príspevok:  

200 000 EUR 



 

 

Zároveň platí, že celková výška pomoci de minimis jedinému podniku nesmie presiahnuť 200 000 EUR v 
priebehu obdobia troch fiškálnych rokov, ak nie je stanovený iný strop pomoci.  
 

Územie,  kde sa môžu aktivity projektu realizovať:  

Celé územie Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja. 

 

Pre posúdenie splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku je rozhodujúce sídlo žiadateľa. 

 

Percento poskytnutých finančných prostriedkov na realizáciu projektu:  

Maximálna intenzita pomoci nesmie presiahnuť strop 85 % celkových oprávnených výdavkov projektu.  

 

Hlavné aktivity projektu: 

Predmetom oprávneného projektu v rámci hlavnej aktivity musia byť činnosti zamerané na plnenie úloh a 
cieľov vyplývajúcich pre klastrovú organizáciu z: 

• dokumentu Stratégia rozvoja klastrovej organizácie platného počas obdobia realizácie hlavnej 
aktivity projektu (daný dokument predstavuje prílohu č. 4 ŽoNFP), a súčasne  

• hodnotení a odporúčaní vyplývajúcich z procesu certifikácie, prípadne recertifikácie uskutočneného 
podľa metodiky Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA) (záverečná správa z daného 
procesu predstavuje prílohu č. 5 ŽoNFP), 

s dôrazom na zefektívnenie činnosti a rozvoj klastrovej organizácie, podporu jej inovačného potenciálu, 
vzájomnej spolupráce s ďalšími klastrovými organizáciami, podporu povedomia o jej poslaní a aktivitách a 
podporu jej internacionalizácie. 
 
 
Dané činnosti sú vymedzené v nasledovných oblastiach:  

• zapájanie klastrovej organizácie do medzinárodnej spolupráce,  

• účasť klastrovej organizácie v medzinárodných projektoch a pracovných skupinách,  

• podpora propagačných a marketingových aktivít klastrovej organizácie na domácej i zahraničnej 
úrovni,  

• výmena skúseností a sieťovanie s externými partnermi,  

• nábor nových členov klastra,  

• výmena informácií a skúseností medzi jednotlivými členmi klastra,  

• účasť predstaviteľov klastrovej organizácie na vzdelávacích, odborných, informačných a osvetových 
aktivitách,  

• organizovanie vzdelávacích, odborných, informačných a osvetových podujatí,  

• spolupráca v oblasti technológií, výskumu, vývoja, inovácií a transferu poznatkov,  

• tvorba stratégie, analýz a expertných činností klastrových organizácií, mapovanie relevantných 
odvetví,  

• činnosti na podporu potenciálu regionálneho rastu.  
 
Z pohľadu súladu projektu so stratégiou RIS3 SK musí byť preukázaná jeho realizácia v rámci jednej z 
domén inteligentnej špecializácie, zadefinovaných v Implementačnom pláne stratégie RIS3 SK, ktorými sú:  

• Dopravné prostriedky pre 21. storočie;  

• Priemysel pre 21. storočie;  

• Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel;  



 

 

• Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie;  

• Zdravé potraviny a životné prostredie. 
 
Maximálna celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity je stanovená na 36 mesiacov. 
 
Podmienky, ktoré treba splniť, ak máte záujem o danú výzvu sú: 

• 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 (v momente podpisu zmluvy o NFP); 

• 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 niektorý 
z trestných činov stanovených výzvou. 
 

 
Kontakt pre bližšie informácie:   
Octigon, a.s. 
Karol Stračár 
Mobil: +421 948 071 711 
E-mail: stracar@octigon.sk 
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