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OPERAČNÝ PROGRAM 
VÝSKUM A INOVÁCIE

Cieľ  OP VaI: 

Vytvorenie podnikateľského prostredia priaznivého pre
inovácie a podpora výskumu vývoja a inovácii ako
základného piliera pre zvyšovanie konkurencie-
schopnosti, trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a
zamestnanosti.



OPERAČNÝ PROGRAM 
VÝSKUM A INOVÁCIE

 OP VaI je implementačným nástrojom „Stratégie výskumu a inovácií pre 
inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky" (RIS 3)

 Hlavným zámerom stratégie RIS3 je „podnietiť štrukturálnu
zmenu slovenskej ekonomiky smerom k rastu založenému na
zvyšovaní inovačnej schopnosti a excelentnosti vo VaI s cieľom
podporovať udržateľný rast príjmov, zamestnanosti a kvality
života“



OPERAČNÝ PROGRAM 
VÝSKUM A INOVÁCIE
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TC 1 Posilnenie 
technologického 
rozvoja a inovácií 

PO 1 Podpora výskum, 
vývoja a inovácií

PO 2 Podpora výskumu, 
vývoja a inováciií v BSK

TC 3 zvýšenie 
konkurenciescho

pnosti MSP  

PO 3 Posilnenie 
konkurencieschopnosti 

a rastu MSP 

PO 4 Rozvoj 
konkurencieschopných 
MSP v Bratislavskom 

kraji

PO5 Technická pomoc



PRIORITNÁ OS 1: PODPORA VÝSKUMU, 
VÝVOJA A INOVÁCIÍ – 1 651 433 879,00 EUR 
(ZDROJE  EÚ)

INVESTIČNÁ PRIORITA 1.1: Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a
kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora
kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu

Cieľová skupina: výskumné inštitúcie

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1. 1. 1: Zvýšenie výkonnosti systému VaV prostredníctvom horizontálnej podpory
technologického trasferu a IKT

Príklady oprávnených aktivít:

 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,

 budovanie prototypovej a overovacej infraštruktúry v oblastiach špecializácie RIS3 SK ( Stratégia výskumu
a inovácii pre inteligentnú špecializáciu SR)



PRIORITNÁ OS 1: PODPORA VÝSKUMU, 
VÝVOJA A INOVÁCIÍ

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1. 1. 2: Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce

Príklady oprávnených aktivít

 Podpora zriaďovania národných technologických platforiem ako nástroja na účasť 
Slovenskej republiky v Európskych technologických platformách a Spoločných 
technologických iniciatívach

 Synergické a komplementárne financovanie projektov schválených v rámci 
Horizontu 2020

 Podpora účasti v ostatných medzinárodných iniciatívach, ako napr. ERA-NET, 
Európske technologické platformy, EURAXESS



PRIORITNÁ OS 1: PODPORA VÝSKUMU, 
VÝVOJA A INOVÁCIÍ

 ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1. 1. 3: Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia 
koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií

Príklady oprávnených aktivít

 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



PRIORITNÁ OS 1: PODPORA VÝSKUMU, 
VÝVOJA A INOVÁCIÍ

Oprávnení prijímatelia pre investičnú prioritu 1.1:
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



PRIORITNÁ OS 1: PODPORA VÝSKUMU, 
VÝVOJA A INOVÁCIÍ

 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...

 ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.2.1: Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom
spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

Príklady oprávnených aktivít

 Podpora výskumu a vývoja v rámci individuálnych priemyselných výskumno-
vývojových centier (podnik priamy príjemca NFP) v oblastiach špecializácie RIS3
SK - Cieľom je vytvoriť dlhodobé partnerstvo podniku a kvalitných výskumných
inštitúcií

 Podpora dlhodobého strategického výskumu (7-10 rokov) v oblastiach
špecializácie RIS3 SK



PRIORITNÁ OS 1: PODPORA VÝSKUMU, 
VÝVOJA A INOVÁCIÍ

Oprávnení prijímatelia pre investičnú prioritu 1.2 – špecifický cieľ 1.2.1:

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



PRIORITNÁ OS 1: PODPORA VÝSKUMU, 
VÝVOJA A INOVÁCIÍ

 ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.2.2: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít 
v priemysle a službách

Príklady oprávnených aktivít

 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 výskumných, vývojových a inovačných 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. 

 Podpora medzisektorových partnerstiev a spolupráce podnikov a výskumných inštitúcií. 

 Podpora aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva. 



PRIORITNÁ OS 1: PODPORA VÝSKUMU, 
VÝVOJA A INOVÁCIÍ

Oprávnení prijímatelia pre investičnú prioritu 1.2 – špecifický cieľ 1.2.2:

 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.



PRIORITNÁ OS 3: POSILNENIE 
KONKURENCIESCHOPNOSTI A RASTU MSP
336 000 000,00 EUR (ZDROJE  EÚ) 

 INVESTIČNÁ PRIORITA 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

Príklady oprávnených aktivít

 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)

 Podpora činnosti a rozvoj podnikateľských centier v regiónoch SR  – typ one-stop-shop) s

 Podpora úspešnej podnikateľskej praxe a stimulovanie podnikateľského ducha

 Poskytovanie dlhodobých poradenských služieb

 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)



PRIORITNÁ OS 3: POSILNENIE 
KONKURENCIESCHOPNOSTI A RASTU MSP

Oprávnení prijímatelia pre investičnú prioritu 3.1 – špecifický cieľ 3.1.1:

 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. 



PRIORITNÁ OS 3: POSILNENIE 
KONKURENCIESCHOPNOSTI A RASTU MSP

 INVESTIČNÁ PRIORITA 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

Príklady oprávnených aktivít

 Účasť slovenských podnikov na prezentačných podujatiach. 

 Vytváranie špecifických kapacít a činností na podporu internacionalizácie MSP v SR

 Tvorba alternatívnych obchodných a podporných platforiem

 Zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ sú to Komunitárne programy, napr. Horizont 2020, 
COSME, EaSI a iné



PRIORITNÁ OS 3: POSILNENIE 
KONKURENCIESCHOPNOSTI A RASTU MSP

Oprávnení prijímatelia pre investičnú prioritu 3.2 – špecifický cieľ 3.2.1:

 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. 



PRIORITNÁ OS 3: POSILNENIE 
KONKURENCIESCHOPNOSTI A RASTU MSP

 INVESTIČNÁ PRIORITA 3.3 Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre 
vývoj produktov a služieb

 ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.3.1: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

 Príklady oprávnených aktivít

 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)

 Poskytovanie informačných a poradenských služieb pre rozvoj MSP.

 Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP

 Rozvoj alternatívnych foriem podnikania

 Tvorba nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu.

 Zvyšovanie štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP vrátane zelenej ekonomiky.

 Monitorovanie podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small
First“.



PRIORITNÁ OS 3: POSILNENIE 
KONKURENCIESCHOPNOSTI A RASTU MSP

Oprávnení prijímatelia pre investičnú prioritu 3.3 – špecifický cieľ 3.3.1:

 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. 





OPERAČNÝ PROGRAM 
VÝSKUM A INOVÁCIE

 Informácie uvedené v prezentácii boli čerpané zo schváleného OP KŽP, ktorý je k 
dispozícii na: www.partnerskadohoda.gov.sk

 Spracovala: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. www.arr.sk

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
http://www.arr.sk/

