Ponuka na vypracovanie projektu
z výzvy z Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 1: Podpora výskumu, vývoja a inovácií

„Podpora inteligentných inovácií v priemysle“
Termín podávania projektov: 30.11.2020 (6. hodnotiace kolo)
Oprávnený žiadateľ:
•
•
•
•

fyzická alebo právnická osoba
všetky veľkostné kategórie podnikov
existencia min. 36 mesiacov ku dňu podania žiadosti
v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu

Dĺžka realizácie projektu:

max. 18 mesiacov

Oprávnené aktivity projektu:
Zavádzanie inteligentných riešení na existujúce technológie, ako aj obstaranie nových technológií potrebných
pre implementáciu inteligentných riešení a vytvorenie inteligentne riadených, vzájomne prepojených
autonómnych systémov:
• nákup nového dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (stroje, prístroje, zariadenia,
softvér, licencie) využívaného vo výrobnom procese za účelom dosiahnutia inovácie produktov
a/alebo procesov v rámci existujúcej prevádzky podniku;
• investície vo forme založenia novej prevádzkarne alebo diverzifikácie výroby na výrobky, ktoré sa
predtým v prevádzkarni nevyrábali*
* nákup nehnuteľností a stavebné investície v rámci tejto výzvy nie sú oprávnené
Výsledkom projektu musí byť zavedenie minimálne 3 vhodne zvolených prvkov inteligentných riešení,
napr. digitalizácia, robotizácia, automatizácia výrobného procesu, 3D skenovanie, pokročilá telematika,
exponenciálne technológie, rozšírená realita, dátové centrum, systémy riadenia životného cyklu výrobku
a podobne.
Výška a intenzita pomoci:
Miesto realizácie projektu

Nitriansky kraj,
Trnavský kraj,
Trenčiansky kraj
Banskobystrický kraj,
Žilinský kraj,
Prešovský kraj,
Košický kraj

Veľkosť podniku

Maximálna intenzita
pomoci

mikro, malý

45 %

stredný

35 %

veľký

25 %

mikro, malý

50 %

stredný

45 %

veľký

35 %

Minimálna a maximálna
nenávratná finančná
pomoc
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100.000 EUR
až
3.000.000 EUR

Dávame do pozornosti:
•
•

Nie je podmienka a ani bodové zvýhodnenie za vytvorenie pracovných miest.
Významnou pozitívnou zmenou oproti minulosti je, že na tieto projekty sa vzťahuje novela zákona
o verejnom obstarávaní, po ktorej je obstarávanie pre súkromné firmy výrazne jednoduchšie
a rýchlejšie. Investície je možné realizovať aj hneď po vykonaní obstarávania – nie je potrebné
čakať na schválenie projektu.

Vybrané podmienky:
•
•
•
•
•
•
•

V predmete podnikania musia byť zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu - postačuje
ku dňu podania projektu (v prípade založenia novej prevádzkarne alebo diverzifikácie výroby).
V prípade ak ide o existujúcu prevádzkareň, ktorá sa zameriava na zásadnú zmenu výrobného
procesu príslušný predmet podnikania musí byť zapísaný najneskôr december 2017.
Oprávnenosť žiadateľa a intenzita pomoci sa určuje podľa veľkosti podniku a miesta realizácie
projektu, nie podľa sídla žiadateľa.
Investície sa musia zrealizovať do 18 mesiacov od zadania prvej objednávky.
Žiadateľ nesmie začať realizovať projekt pred predložením ŽoNFP a ukončením obstarávania.
Doba udržateľnosti projektu je 5 rokov pre veľký podnik, 3 roky pre malý a stredný podnik (obdobie
udržateľnosti začína po finančnom ukončení projektu).
Investície zaradené do projektu musia byť obstarané v zmysle platnej legislatívy - žiadateľ nemusí
ku dňu predloženia ŽoNFP začať verejné obstarávania na hlavnú aktivitu projektu.

Oprávnené sú projekty zamerané na tieto oblasti:
(čísla uvedené pri jednotlivých činnostiach zodpovedajú prislúchajúcim NACE kódom)

Doména: Dopravné prostriedky 21.storočia
Hlavné oprávnené odvetvia

C29 Výroba motorových
vozidiel, návesov, prívesov

C30 Výroba ostatných
dopravných prostriedkov

Odvetvia oprávnené za podmienky prepojenia na hlavné odvetvie
v dodávateľskom vzťahu
C13, C14, C15 Výroba textilu, Výroba odevov, Výroba kože a kožených výrobkov
+ súvisiace produkty
C19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
C20 Výroba chemikálií a chemických produktov
C22 Výroba výrobkov z gumy a plastu
C24 Výrova a spracovanie kovov
C25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
C26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
C27 Výroba elektrických zariadení
C28 Výroba strojov a zariadení i.n.
C24 Výrova a spracovanie kovov
C25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
C27 Výroba elektrických zariadení
C29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov

Doména: Zdravé potraviny a životné prostredie
Hlavné oprávnené odvetvia

A01 Poľnohospodárstvo

Odvetvia oprávnené za podmienky prepojenia na hlavné odvetvie
v dodávateľskom / odberateľskom vzťahu
C10 Výroba potravín
C11 Výroba nápojov
C19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
C20 Výroba chemikálií a chemických produktov
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A02 Lesníctvo a ťažba dreva

C22 Výroba výrobkov z gumy a plastu
C25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
C28 Výroba strojov a zariadení i.n.
D35 Dodávka elek., plynu, pary a stud. vzduchu
M74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
M75 Veterinárne činnosti
C16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku
C17 Výroba papiera a papierových výrobkov
D35 Dodávka elek., plynu, pary a stud. vzduchu

Doména: Priemysel pre 21.storočie
Hlavné oprávnené odvetvia

C20 Výroba chemikálií
a chemických výrobkov

C22 Výroba výrobkov z gumy a
plastu

C24 Výroba a spracovanie kovov

Odvetvia oprávnené za podmienky prepojenia na hlavné odvetvie
v dodávateľskom / odberateľskom vzťahu
C10, C11 Výroba potravín, Výroba nápojov
C13, C14, C15 Výroba textilu, Výroba odevov, Výroba kože a kožených výrobkov
+ súvisiace produkty
C16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku,
výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
C17 Výroba papiera a papierových výrobkov
C19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
C21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
C22 Výroba výrobkov z gumy a plastu
C23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
C24 Výrova a spracovanie kovov
C25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
C26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
C27 Výroba elektrických zariadení
C28 Výroba strojov a zariadení i.n.
C29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
C31, C32, Výroba nábytku, Iná výroba
C10, C11, C12 Výroba potravín, Výroba nápojov, Výroba tabakových výrobkov
C13, C14, C15 Výroba textilu, Výroba odevov, Výroba kože a kožených výrobkov
+ súvisiace produkty
C17 Výroba papiera a papierových výrobkov
C19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
C20 Výroba chemikálií a chemických produktov
C23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
C24 Výrova a spracovanie kovov
C25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
C26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
C27 Výroba elektrických zariadení
C28 Výroba strojov a zariadení i.n.
C29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
C31, C32, Výroba nábytku, Iná výroba
C20 Výroba chemikálií a chemických produktov
C22 Výroba výrobkov z gumy a plastu
C23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
C25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
C26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
C27 Výroba elektrických zariadení
C28 Výroba strojov a zariadení i.n.
C29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
C30 Výrova ostatných dopravných prostriedkov
C31, C32, Výroba nábytku, Iná výroba
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C25 Výroba kovových
konštrukcií, okrem strojov a
zariadení

C27 Výroba elektrických
zariadení

C28 Výroba strojov a zariadení
i.n.

D35 Dodávka elektriny, plynu,
pary a studeného vzduchu

C10, C11, C12 Výroba potravín, Výroba nápojov, Výroba tabakových výrobkov
C13, C14, C15 Výroba textilu, Výroba odevov, Výroba kože a kožených výrobkov
+ súvisiace produkty
C16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku,
výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
C17 Výroba papiera a papierových výrobkov
C19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
C20 Výroba chemikálií a chemických produktov
C22 Výroba výrobkov z gumy a plastu
C23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
C24 Výrova a spracovanie kovov
C26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
C27 Výroba elektrických zariadení
C28 Výroba strojov a zariadení i.n.
C29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
C30 Výrova ostatných dopravných prostriedkov
C31, C32, Výroba nábytku, Iná výroba
C17 Výroba papiera a papierových výrobkov
C20 Výroba chemikálií a chemických produktov
C22 Výroba výrobkov z gumy a plastu
C23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
C24 Výrova a spracovanie kovov
C25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
C26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
C28 Výroba strojov a zariadení i.n.
C29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
J61 Telekomunikácie
M74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
M75 Veterinárne činnosti
C16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku,
výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
C17 Výroba papiera a papierových výrobkov
C19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
C20 Výroba chemikálií a chemických produktov
C22 Výroba výrobkov z gumy a plastu
C23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
C24 Výrova a spracovanie kovov
C25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
C26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
C27 Výroba elektrických zariadení
C29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
C20 Výroba chemikálií a chemických produktov
C22 Výroba výrobkov z gumy a plastu
C23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
C24 Výrova a spracovanie kovov
C25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
C26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
C27 Výroba elektrických zariadení
C28 Výroba strojov a zariadení i.n.
C29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
C31, C32, Výroba nábytku, Iná výroba
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