
 

 

Názov investície Investícia 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu 
ekonomiky  

Názov výzvy Podpora vývoja inovatívnych riešení a ich pilotného 
testovania/nasadzovania v reálnom prostredí  

Zameranie/cieľ 
výzvy 

Cieľom je podporiť procesné inovácie v podnikoch v oblasti Industry 4.0 
prostredníctvom vývoja (od úrovne TRL 4) unikátnych technológií, 
ktoré majú potenciál uspieť na spoločnom trhu a tretích trhoch. V rámci 
podpory budú inovatívne podniky (rôzne veľkostné kategórie) 
individuálne alebo v spolupráci s partnermi vyvíjať riešenia nové pre 
trh a to: 

a) pre vlastné využitie/potreby a využitie vo vlastnom výrobnom 
procese, alebo 

b) podľa potrieb identifikovaných na trhu. 
 
Žiadatelia budú môcť podávať projekty vo všetkých technologických 
oblastiach zamerania Investície 5, najmä však: 
 priemyselné technológie 
 kľúčové digitálne technológie (napr. kybernetická bezpečnosť; 

kvantové technológie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, senzory a 
internet vecí; mikroelektronika, elektronické komponenty a cloudové 
riešenia)  

umelá inteligencia a robotika 

Alokácia výzvy 41,21 mil. € 

Typ výzvy  Otvorená výzva s priebežnými uzávierkami. 

Forma podpory Grant 

Oprávnení žiadatelia Oprávnené aktivity typu A: 
Žiadateľ:   Fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa  
§2 ods. 2, písm. a) až c) Obchodného zákonníka. 
 
Partneri: subjekty uskutočňujúce výskum a vývoj podľa §7 písm. a) až e) 
zákona č. 172/2005 Z. z. , ktoré disponujú osvedčením o spôsobilosti 
vykonávať výskum a vývoj (§26a Zákona č. 172/2005 Z.z.)  
 
Oprávnené aktivity typu B: 
Žiadateľ: Fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa  
§2 ods. 2, písm. a) až c) Obchodného zákonníka.  
V rámci tejto výzvy budú oprávnenými žiadateľmi inovatívne mikro, malé 
a stredné podniky, ktoré spĺňajú definíciu MSP.  
 
Partneri,  ktorí vytvoria podmienky na pilotné nasadzovanie: Fyzické 
alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa  §2 ods. 2, písm. 
a) až c) Obchodného zákonníka.  

Partneri spolupracujúci na VaV aktivitách: subjekty oprávnené  
vykonávať výskum a vývoj podľa § 7 písm. a) až e) zákona č. 172/2005 
Z. z., ktoré disponujú osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum a 
vývoj (§26a Zákona č. 172/2005 Z.z.) 

Pravidlá štátnej 
pomoci V závislosti od žiadateľov/príjemcov/partnerov (podľa čl. 25 GBER) 



Minimálna a 
maximálna 
indikatívna výška 
grantov 

Oprávnené aktivity typu A: 
min. 200 tis.– max. 600 tis.. Eur 
 
Oprávnené aktivity typu B: 

min. 200 tis. -  max. 1,5 mil. Eur 

Maximálna intenzita 
pomoci 

maximálna v závislosti od veľkostného statusu 
žiadateľov/príjemcov/partnerov a kategórie oprávnenej aktivity (podľa 
čl. 25 GBER) 

 


