
 

 

Názov investície Investícia 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do 
projektov Horizont Európa a EIT 

Názov výzvy Podpora projektov, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ v EIC 

Zameranie/cieľ 
výzvy 

Cieľom výzvy je podporiť projekty realizované v Bratislavskom kraji, 
ktoré úspešne prešli hodnotením Európskej rady pre inovácie v rámci 
výziev EIC Accelerator a EIC Transition programu Horizont Európa a 
získali známku excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence). Výzva 
prispeje k podpore excelentných slovenských firiem, ktoré sa presadili v 
európskej konkurencii, ale z dôvodu nízkej alokácie v príslušnej výzve 
programu Horizont Európa neboli zo strany EIC podporené. V rámci tejto 
výzvy bude podporený len grantový komponent projektu, investičný 
komponent nie je oprávnený. 

Alokácia výzvy 11,25 mil. € 

Typ výzvy  Otvorená výzva s priebežnými uzávierkami.  

Oprávnené sú projekty, ktorým bola v rámci nástrojov EIC Accelerator 
alebo EIC Transition programu Horizont Európa v termíne po 1. januári 
2021 udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) a 
zároveň neboli z tohto programu finančne podporené. 

Forma podpory Grant 

Oprávnení žiadatelia Fyzické alebo právnické osoby podľa §2 ods. 2 psím. a) až c) Obchodného 
zákonníka, ktoré spĺňajú definíciu MSP a realizujú aktivity projektu 
v rámci Bratislavského samosprávneho kraja a zároveň získali známku 
excelentnosti (SoE) v rámci Horizontu Európa. 

Oprávnené výdavky V súlade s projektom, ktorý získal SoE. Výdavky, ktoré žiadateľ vynaložil 
pred udelením známky excelentnosti sú v rámci tejto výzvy neoprávnené. 

Pravidlá štátnej 
pomoci 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení 
určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 
107 a 108 zmluvy. 

Minimálna a 
maximálna výška 
grantov 

Na základe predloženého projektu do EIC Accelerator alebo EIC 
Transition, ale max. 2,5 mil.€. 

Maximálna intenzita 
pomoci 

70% pre EIC Accelerator a 100% pre EIC Transition 

Časová oprávnenosť 
realizácie projektu 

Dĺžka samotného projektu podľa projektu, ktorý získal SoE v EIC 
Accelerator alebo EIC Transition. Počas implementácie projektu bude 
možné v riadne odôvodnených prípadoch predĺžiť celkovú dĺžku 
realizácie projektu, najneskôr však do 31.3.2026. 

Indikatívny počet 
podporených 
projektov 
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