Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP
zameraná na podporu inovácií a technologického
transferu v podnikoch
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Dátum vyhlásenia výzvy:

28. október 2022

Uzavretie výzvy:

30. december 2022

Intenzita pomoci/ grant:

Min. 200 000 EUR,
Max. 5 000 000 EUR

Miesto realizácie projektu

Žiadateľ

Maximálna intenzita
pomoci v %

Nitriansky kraj,
Trnovská kraj,
Trenčiansky kraj

mikro a malý podnik
stredný podnik
veľký podnik
mikro a malý podnik
stredný podnik
veľký podnik
mikro a malý podnik
stredný podnik
veľký podnik

50 %
40 %
30 %
60 %
50 %
40 %
70 %
60 %
50 %

Banskobystrický kraj,
Žilinský kraj
Prešovský kraj,
Košický kraj

Maximálna výška
spolufinancovania zo
zdrojov žiadateľa v %
50 %
60 %
70 %
40 %
50 %
60 %
30 %
40 %
50 %

Oprávnené miesto realizácie:

Oprávnené územie je celé územie Slovenskej republiky mimo
Bratislavského kraja. Rozhodujúce je miesto realizácie
projektu nie sídlo žiadateľa.

Oprávnený žiadateľ:

- fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie v SR
a zároveň oprávnení žiadatelia sú tí:
- ktorí majú v predmete podnikania zapísané činnosti v
súlade so zameraním projektu, pričom: ku dňu predloženia
ŽoNFP disponujú schválenou účtovnou závierkou za
ukončené účtovné obdobie v trvaní 12 mesiacov
bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v
ktorom bola predložená ŽoNFP,

Dĺžka realizácie projektu:

Realizácia hlavnej aktivity projektu
najneskôr 31. decembra 20231

musí

skončiť

V prípade uplatnenia preddavkových platieb, t.j. keď poskytovateľ bude uhrádzať výdavky vynaložené prijímateľom na
preddavkové platby aj pred dodaním predmetu plnenia, môže dôjsť k dodaniu predmetu plnenia (a teda realizácii hlavnej
aktivity projektu) aj po 31. 12.2023, avšak nie neskôr ako 31.7.2024
1

Oprávnenosť aktivít projektu:

Výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť
dosiahnutie inovácie produktu, alebo inovácie procesu.
Realizácia projektu musí predstavovať počiatočnú investíciu
prostredníctvom jednej z nasledovných možností:
− založenie novej prevádzkarne
− diverzifikácia výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa
predtým v prevádzkarni nevyrábali
− zásadná zmena celkového výrobného procesu
existujúcej prevádzkarne

Spôsob financovania:

Refundácia, predfinancovanie, alebo ich kombinácia

Súlad so stratégiou RIS3 SK:

Predmet projektu musí byť zameraný na niektorú z
produktových línií stanovených v rámci jednej
z nasledovných domén inteligentnej špecializácie RIS 3SK:
− Dopravné prostriedky pre 21. storočie
− Priemysel pre 21. storočie
− Zdravé potraviny a životné prostredie
a zároveň pôsobenie podniku žiadateľa,
o
buď v jednom z hlavných odvetví SK NACE, vyššie
uvedenej domény, alebo
o
v niektorom z odvetví reprezentujúcich funkčné
väzby existujúce v rámci príslušného hlavného
odvetvia.

Oprávnené výdavky:

Dlhodobý hmotný majetok (nákup strojov, prístrojov
a zariadení)

Podnik žiadateľa musí byť aktívny:
-

-

-

Obrátka celkového majetku z tržieb vypočítaného ako
podiel tržieb (súčet tržieb z predaja tovaru, vlastných
výrobkov a služieb) a hodnoty celkového majetku
(suma všetkých aktív)za posledné ukončené účtovné
obdobie, v ktorom bola predložená ŽoNFP, ktoré nie je
účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov, pričom jeho
výška musí dosiahnuť minimálne hodnotu na úrovni 0,20.
Podiel hodnoty celkového majetku podniku (vlastné
aktíva podniku) a výšky celkových oprávnených
výdavkov žiadateľa za posledné ukončené účtovné
obdobie bezprostredne predchádzajúce účtovnému
obdobiu, v ktorom bola predložená ŽoNFP, ktoré nie je
účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov, pričom jeho
výška musí dosiahnuť minimálne hodnotu na úrovni 0,62.
Hodnota Indexu bonity vypočítaná za posledné
ukončené účtovné obdobia nesmie byť rovná alebo nižšia
ako -2.
Žiadateľ nesmie byť podnikom v ťažkostiach (v prípade
prepojených podnikov sa posudzuje za celú skupinu)

