
 

 

Podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP 
 

 
Kód výzvy:   OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22 

Operačný program:  Výskum a inovácie  

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

Dátum vyhlásenia:  30.8.2019 

Termín na podanie projektov:  

• 1. kolo 29.11.2019 

• 2. kolo 28.2.2020 

• posledný pracovný deň každého druhého nasledujúceho mesiaca 

Vyčlenené finančné prostriedky na celú výzvu: 4 500 000 EUR 

 
Oprávnený subjekt - žiadateľ:   

• fyzické alebo právnické osoby podľa §2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka 
• mimovládne neziskové organizácie podľa §2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka 

 
Ďalšie podmienky na žiadateľa: 

• je MSP registrovaný na území SR 
• od jeho vzniku ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 12 mesiacov 
• ku dňu predloženia ŽoNFP má v predmete podnikania/činnosti zapísané činnosti v súlade so 

zameraním projektu  
• je účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve 
• ku dňu predloženia ŽoNFP disponuje minimálne jednou schválenou účtovnou závierkou za účtovné 

obdobie v trvaní 12 mesiacov 
 

Výška finančných prostriedkov, o ktoré je možné žiadať: 

 
 

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.  

 
1 Sprostredkovateľský orgán 

      Min. príspevok:  

 50 000 EUR  
Max. príspevok:  

200 000 EUR 



 

 

 
Maximálna výška NFP žiadateľa nesmie prekročiť 100 % aktívnych príjmov pre žiadateľa, ktorý je 
mimovládnou neziskovou organizáciou a 50 % aktívnych príjmov pre žiadateľa, ktorý nie je mimovládnou 
neziskovou organizáciou. Vymedzenie aktívny príjmov pre jednotlivé typy žiadateľov je uvedené v prílohe č. 
7 ŽoNFP. 
 

Percento poskytnutých finančných prostriedkov na realizáciu projektu:  

Maximálna intenzita pomoci nesmie presiahnuť strop 75 % celkových oprávnených výdavkov projektu. 

Žiadateľ si môže zvoliť aj nižšiu intenzitu pomoci, pričom je povinný počas celej doby realizácie projektu 

použiť rovnakú intenzitu pomoci.  

 

Hlavné aktivity projektu: 

 
Predmetom projektu v rámci uvedenej hlavnej aktivity je realizácia sociálnej inovácie v prostredí MSP.  
 
Projekty podporované v rámci tejto výzvy musia byť zamerané na uvedenie nových/inovovaných (alebo na 
inovatívne využitie existujúcich) výrobkov, procesov alebo služieb na trh/u, ktoré zároveň predstavujú 
sociálnu inováciu. Sociálnou inováciou pre účely tejto výzvy je projekt, ktorého cieľom je inovatívne riešenie 
spoločenských problémov v niektorej z nasledujúcich oblastí:  

a. poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,  
b. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,  
c. ochrana ľudských práv a základných slobôd,  
d. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,  
e. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,  
f. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,  
g. zabezpečovanie bývania.  

Sociálna inovácia musí byť realizovaná prostredníctvom hospodárskej činnosti fyzickej alebo právnickej 
osoby, ktorá spĺňa definíciu MSP a ktorá realizuje svoj projekt na území SR okrem Bratislavského kraja.  

 
Predložený projekt spĺňa podmienku oprávnenosti, ak sú kumulatívne splnené všetky nasledujúce 
podmienky:  

- Predmetom hlavnej aktivity projektu musí byť nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude 
využívaný pri tvorbe nových/inovovaných (alebo na inovatívne využitie existujúcich) výrobkov, resp. 
pri inovácii produkčného procesu alebo služieb.  

- Výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť dosiahnutie minimálne nízkeho inovačného 
potenciálu projektu v zmysle špecifikácie uvedenej vo formulári prílohy ŽoNFP č. 6 - Doplňujúce 
údaje. 

- Realizáciou projektu, najneskôr k ukončeniu realizácie aktivít projektu, musí dôjsť k zabezpečeniu 
prevádzkyschopnosti predmetu projektu, resp. k etablovaniu sociálnej inovácie do interných 
procesov žiadateľa. 

- Priame osobné výdavky (mzdové výdavky) v rámci projektu nesmú presiahnuť 60 % z celkových 
priamych oprávnených výdavkov projektu. 

- V prípade projektov v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a 
kultúrnych hodnôt sa z hľadiska zamerania projektu za oprávnené považujú iba projekty, ktoré sú 
zamerané na nasledujúce odvetvia (v členení podľa SK NACE):  



 

 

▪ 62.01 Počítačové programovanie – okrem tvorby počítačových hier;  
▪ 71.11 Architektonické činnosti; 
▪ 73.11 Reklamné agentúry;  
▪ 74.10 Špecializované dizajnérske činnosti. 

 
Maximálna celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity je stanovená na 18 mesiacov. 
 

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.  
 

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; 

• 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 
Tel.: +421 2 4464 53 84 
E-mail: stracar@octigon.sk 
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