
 

 

Názov investície Investícia 2: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora 
a organizácií výskumu a vývoja  

Názov výzvy Inovačné vouchere  

Zameranie/cieľ 
výzvy 

Cieľom je stimulovať spoluprácu podnikateľských subjektov, ktoré majú 
potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom 
inovácií vlastných produktov, služieb a/alebo  procesov s  výskumnými 
inštitúciami, vysokými školami, súkromnými poskytovateľmi výskumno–
vývojových služieb a samosprávami. Môže ísť o kontraktuálne 
výskumno–vývojové služby, odborné skúšky, rôzne merania parametrov 
a analytické výstupy pre potreby podnikov s priamym dosahom na 
výrobnú prax. Voucher bude slúžiť na sprostredkovanie VaV služieb za 
účelom riešenia konkrétneho zadania/problému/požiadavky žiadateľa 
súvisiaceho s jeho inovačnými aktivitami.   

Alokácia výzvy 7,74 mil. €  

Typ výzvy  Otvorená výzva s priebežnými kolami vyhodnotenia  

Forma podpory Voucher 

Oprávnení žiadatelia Žiadateľom o poskytnutie prostriedkov mechanizmu POO sú fyzické 
alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktoré sú 
ku dňu predloženia žiadosti registrované na území SR a sú najmä 
mikropodnikom, malým podnikom alebo stredným podnikom.   

Oprávnení 
poskytovatelia 
služieb 

Poskytovateľom služieb je subjekt oprávnený vykonávať výskum a vývoj 
podľa § 7 písm. a) b), c),d) a e) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii 
štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. 
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 
neskorších predpisov a subjekty poskytujúce služby súvisiace s ochranou 
práv duševného vlastníctva. Preukázanie oprávnenosti bude bližšie 
špecifikované v texte výzvy. 

Oprávnené aktivity Výskumno – vývojové činnosti, odborné skúšky, štúdie uskutočniteľnosti, 
merania parametrov, analytické výstupy vedúce k inovácii vlastných 
produktov, služieb a/alebo procesov žiadateľa, služby súvisiace s 
ochranou práv duševného vlastníctva.  

Pravidlá štátnej 
pomoci 

Režim pomoci de minimis  

Minimálna a 
maximálna výška 
grantov 

Minimálna výška pomoci: 1 000 EUR  
Maximálna výška pomoci: 15 000 EUR  
Minimálna a maximálna výška pomoci na jeden voucher.  

Časová oprávnenosť 
realizácie projektu 

6 - 12 mesiacov, o voucher bude umožnené požiadať opakovane, max. 1 
krát ročne, s 12 mesačným odstupom od dátumu podania 
predchádzajúceho projektu. Možnosť opätovného zapojenia podlieha 
povinnosti zapojiť sa do výzvy s iným projektom, pričom na riešení sa 
musí podieľať vždy iný riešiteľský tím.  

Indikatívny počet 
podporených 
projektov 

500 

 



 

 


