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Výzva Ministerstva hospodárstva SR  

zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle 

Termíny hodnotiacich kôl:  29.03.2019, 28.06.2019, koniec každého 3. mesiaca 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 35 mil. EUR 

 

Maximálna intenzita pomoci je stanovená v závislosti od miesta realizácie projektu a veľkosti podniku 

nasledovne: 

 

Miesto realizácie 

projektu 

Žiadateľ ( FO/PO 

oprávnená podnikať) 

Maximálna intenzita 

pomoci 

Minimálna výška 

spolufinancovania 

žiadateľa 

Nitriansky kraj 

 Trnavský kraj  

Trenčiansky kraj 

Mikro a malý podnik 45% 55% 

Stredný podnik 35% 65% 

Veľký podnik 25% 75% 

Banskobystrický kraj 

Žilinský kraj 

Prešovský kraj 

Košický kraj 

Mikro a malý podnik 55% 45% 

Stredný podnik 45% 55% 

Veľký podnik 35% 65% 

 

Minimálna výška NFP na projekt:    100 000 € 

Maximálna výška NFP na projekt: 3 000 000 €  

 

Oprávnení žiadatelia:  

 
a) osoby zapísané v obchodnom registri, 

b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, 

ktoré sú registrované na území SR a zároveň od vzniku ktorých ku dňu predloženia žiadosti uplynulo 
minimálne 36 mesiacov. Podnik žiadateľa musí byť aktívny a nesmie byť vo finančne nepriaznivej situácii.  

 

Oprávnené budú iba tie projekty, ktoré sú v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú 
špecializáciu Slovenskej republiky (ďalej len „RIS3 SK“). Projekt musí byť zameraný na výlučne jednu 

z domén RIS3 SK: 

 Dopravné prostriedky pre 21.storočie (SK NACE – C29, C30) 

 Priemysel pre 21.storočie (SK NACE C20, C22, C24, C25, okrem strojov a zar., C27, C28, D35) 

 Zdravé potraviny a životné prostredie (SK NACE - A01, A02) 

Podnik žiadateľa musí pôsobiť v jednom z hlavných odvetví SK NACE alebo v niektorom z odvetví SK 

NACE reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci príslušného hlavného odvetvia uvedených domén 
RIS3 SK. 

 

Keďže projekt je cielený na podporu inteligentných inovácií za účelom inovácie produktu a/alebo procesu, 
predmetom môže byť iba nákup dlhodobého majetku za účelom  inovácie produktu alebo procesu 

prostredníctvom prvkov inteligentných riešení (nízky, stredný, vysoký stupeň inovácie): 

 Pokročilá telematika 

 Kolaboratívna robotika 

 Kyber-fyzikálne systémy (CPS) 
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 Digitálne dvojča  

 Autonómne manipulačné a intralogistické zariadenia 

 Komplexné riešenie kybernetickej bezpečnosti výrobnej haly, automatizovanej linky alebo 

technologického celku  

 Exponenciálne technológie 

 Priemyselné kamerové systémy, strojové videnie, počítačové videnie 

 Riešenie kybernetickej bezpečnosti jednotlivého zariadenia, alebo technologického celku 

 Digitalizácia výrobného procesu 

 3D skenovanie 

 Automatizácia výrobného procesu 

 Robotizácia výrobného procesu 

 Rozšírená realita 

 Základná automatizácia jednotlivého procesu 

 Nové senzory 

 Big data 

 Dátové centrum 

 Cloud pre Smart Industry 

 Autonómne a semiautonómne intralogistické systémy 

 Podnikový informačný systém so Smart modulmi 

 Výrobné informačné systémy 

 Systémy riadenia životného cyklu výrobku 

 Prediktívna údržba 

 
Podporované bude zavádzanie inteligentných riešení na existujúce technológie, ako aj obstaranie nových 

technológií potrebných pre implementáciu inteligentných riešení a vytvorenie inteligentne riadených, 

vzájomne prepojených, autonómnych systémov.  

 

Výsledkom realizácie projektu musí byť dosiahnutie minimálne nízkeho inovačného potenciálu 

projektu, pričom musí obsahovať kombináciu minimálne 3 z vyššie uvedených prvkov inteligentných 

riešení. Realizácia projektu musí predstavovať počiatočnú investíciu. Výsledkom realizácie hlavnej aktivity 
musí byť dosiahnutie inovácie procesu minimálne nízkeho stupňa. 

 

Všetky ostatné informácie ohľadom výzvy (podmienky oprávnenosti, oprávnené aktivity, podmienky 

poskytnutia pomoci, podmienky spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a pod.) Vám 

radi poskytneme v kancelárii spoločnosti MEDIINVEST Consulting, Volgogradská 9/B v Prešove 

alebo na tel. čísle: 0948 056 856 a 0915 942 434, Ing. Silvia Matisová a Ing. Dana Jenčová, MBA. 

Nahláste sa na konzultáciu k nám a my overíme, či Váš zámer spĺňa požiadavky výzvy. Cena 
konzultácie je 25 Eur/hod. bez DPH, v prípade zmluvnej spolupráce Vám tento poplatok nebude účtovaný.  

 

 

Tešíme sa na spoluprácu😊 

 

 

      Tím MEDIINVEST Consulting, Prešov 

overte si nás http://www.mediinvest.sk/referencie   
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