
Vývoj inovatívneho obrábacieho 
stroja. Vývoj zariadenia na efektív-
nejšiu premenu slnečného žiare-
nia a veternej energie na elektri-
nu. Reduktory na automatizova-
né manipulátory, ktoré pretlačili 
východoslovenskú firmu do sve-
tovej špičky v atraktívnom bizni-
se, v ktorom neraz berie zákazky 
priemyselným matadorom z Japon-
ska či Nemecka. To je iba pár príkla-
dov z niekoľkých desiatok projek-
tov, ktorými tuzemskí podnikatelia 
pretláčajú slovenské značky do elit-
nej medzinárodnej súťaže. Pretože 
inovujú svoj produkt či službu. To 
sa v biznise považuje za vstupen-
ku k úspechu. Ide však o pomerne 
drahý lístok, preto každý podnikateľ 
ocení podporu či pomoc s náklad-
nými vývojárskymi činnosťami. Slo-

venských firiem, ktorým s inovač-
nými aktivitami pomohli finančné 
prostriedky zo štrukturálnych fon-
dov Európskej únie a štátneho roz-
počtu SR, už nie je málo. Čo je eš-
te dôležitejšie, ich počet porastie. 
O nenávratný finančný príspevok 
(NFP) na projekty priemyselného 
výskumu a experimentálneho vý-
voja sa môžu firmy uchádzať do 15. 
januára 2013 v rámci aktuálnej vý-
zvy na predkladanie žiadostí o NFP 
s kódom KaHR-13SP-1201.

Užitočná snaha
Na projekty inovácií z firemného 
výskumu sa v rámci Operačného 
programu Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast (OP KaHR) za-
meriava prioritná os 1 – Inovácie 
a rast konkurencieschopnosti, kon-

krétne opatrenie 1.3 – Podpora ino-
vačných aktivít v podnikoch. V rám-
ci aktuálnej výzvy na predkladanie 
žiadostí o NFP, ktorú Ministerstvo 
hospodárstva SR ako riadiaci orgán 
tohto operačného programu vyhlá-
silo v auguste tohto roku, sa firmy 
môžu uchádzať o celkovú alokova-
nú sumu vo výške 34 miliónov eur. 
Schéma štátnej pomoci na podpo-
ru inovácií prostredníctvom projek-
tov priemyselného výskumu a ex-
perimentálneho vývoja umožňuje 
podnikateľom zo siedmich krajov 
východného, stredného a západné-
ho Slovenska uchádzať sa o nená-
vratné finančné príspevky v sume 
30-tisíc až dva milióny eur.
Aby Ministerstvo hospodárstva SR 
z pozície riadiaceho orgánu pre 
Operačný program Konkurencie-

schopnosť a hospodársky rast roz-
šírilo pre firmy možnosť uchádzať 
sa o NFP a podporilo tak viac ino-
vačných aktivít v podnikoch, pre-
dĺžilo termín predkladania žiadostí 
o NFP z 29. novembra 2012 na 15. 
január 2013. Slovenskej inovačnej 
a energetickej agentúre (SIEA), kto-
rá predmetnú výzvu v rámci ope-
račného programu administruje, 
tak môžu firmy predkladať svoje 
žiadosti o NFP o mesiac a pol dlh-
šie. Z doterajšej praxe operačného 
programu sa ukazuje, že vzhľadom 
na podmienky výzvy na predklada-
nie žiadostí o NFP, vrátane nájdenia 
riešiteľov výskumných a vývojových 
zadaní, môže dlhší časový priestor 
rozšíriť okruh podnikov, ktoré bu-
dú môcť zažiadať o nenávratný fi-
nančný príspevok.
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Inovovať smerom na špicu
Novinkami z vlastného vývoja sa medzi nadnárodných hráčov dostanú silné slovenské 
firmy – aj vďaka finančným prostriedkom z Operačného programu Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast, opatrenia 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch.



Posilnené firmy
Vzhľadom na rastúcu ponuku, kto-
rej sú vystavení zákazníci takmer na 
akomkoľvek trhu a ktorú umocňu-
jú globálne fungujúce obchodné 
vzťahy, sa firmy o najzaujímavejší 
dopyt bijú najmä inováciami. Zlep-
šujú vlastnosti svojich produktov či 
služieb, zefektívňujú svoju výrobu 
a tým konkurujú svojim rivalom kva-
litou aj cenou – a pritom zarábajú.
Jeden z najfunkčnejších postupov, 
ako zvyšovať pridanú hodnotu pod-
nikania, je využívať v praxi najmo-
dernejšie technológie a poznatky 
z výskumu a vývoja.
Firmy s vlastným inovatívnym pro-
duktom, nech začali podnikať v kto-
rejkoľvek časti sveta, dokážu v ča-
soch globálnej ekonomiky vyrásť 
na silného hráča až nečakane rých-
lo. Pokiaľ takéto firmy vznikajú na 
Slovensku, možno predpokladať, že 
nielen jadro svojho podnikania, ale 
aj tie najsofistikovanejšie činnos-
ti, teda riadenie a vývoj, budú vy-
konávať na domácej pôde. A tým 
vytvárať nové pracovné pozície, 
zvyšovať hospodársku výkonnosť 
a budovať Slovensku reputáciu ino-
vatívnej ekonomiky.
V uvádzaní inovatívnych poznatkov 
do praxe a využívaní najmodernej-
ších technológií v minulosti množ-
stvo slovenských firiem zaostáva-
lo. Dôvodov je niekoľko. Nedosta-
tok kapitálu na rozvoj patril medzi 
ne. Ďalším dôvodom boli prerušené 
či oslabené väzby spolupráce s vy-
sokými školami a vedeckými inšti-
túciami počas rozsiahlej transfor-
mácie podnikovej sféry. Popri nie 
práve oslnivých výsledkoch akade-
mického výskumu a slabého pre-
nosu inovatívnych poznatkov do 
praxe bola typickým problémom 
slovenského priemyslu oslabená 
vývojová zá kladňa. Postupne však 
čoraz viac podnikov skúša prinášať 
do praxe inovácie priamo zvnútra 
firiem.
Z tohto pohľadu je potešujúcou 
správou, že sa v doposiaľ troch 
ukončených výzvach opatrenia 1.3 
– Podpora inovačných aktivít v pod-
nikoch uchádzalo o podporu už 213 
firiem. Takmer štvrtina prešla kva-

litatívnym sitom a tridsiatka reali-
zuje svoje projekty priemyselného 
výskumu a experimentálneho vý-
voja na Slovensku. Štvrtá výzva na 
predkladanie žiadostí o NFP, ktorá 
by mala podporiť inovatívnosť slo-
venskej podnikovej sféry ďalšími 34 
miliónmi eur, ešte beží.

Komplexná podpora
Oceňovaným pozitívom podpory 
pre inovatívne aktivity vo firmách 
v rámci OP KaHR je široké spektrum 
aktivít, ktoré môžu podniky s po-
mocou prostriedkov Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja a štát-
neho rozpočtu SR realizovať. Príbe-
hy úspešných firiem, ktoré možno 
v niektorých prípadoch nájsť nielen 
v domácich, ale aj v zahraničných 
médiách, ukazujú, že podniky do-
kážu oceniť nielen podporu na vý-
voj inovácie produktu, prípadne na 
zlepšovanie technických vlastností 
výrobkov, ich kvality či efektívnosti 
procesov vo výrobe, ale aj podpo-
ru na úhradu časti nákladov na zvy-
šovanie počtu inovácií technológií 
a výrobkov, výrobu prototypov, ich 
testovanie a rôzne skúšky.
Samotnému výskumno-vývojové-
mu procesu predchádza spracova-
nie viacerých prípravných štúdií 
technickej uskutočniteľnosti pre 
činnosti priemyselného výskumu 
alebo experimentálneho vývoja, 
pre ktoré musí firma v niektorých 
prípadoch využiť externé odbor-

né poradenstvo. Aj takúto aktivi-
tu je možné v rámci aktuálnej vý-
zvy podporiť.
V okamihu, keď firma uvádza ino-
vácie na trh, by už mala mať vyrie-
šenú aj otázku ochrany priemysel-
ných práv, teda registráciu vynále-
zov, úžitkových vzorov, dizajnov 
a ochranných známok a nezabud-
núť ani na obchodné značky.
Ak firma posilní tvorbu inovácií, 
profesionálne zvládne všetky nevy-
hnutné podporné procesy a úspeš-
ne uvedie produkt na trh, zvýše-

ný priamy dopyt po jej produkcii je 
len jedným z možných pozitívnych 
efektov. Zabúdať nemožno ani na 
záujem o jej zapojenie sa do ino-
vačných sietí a expertných zoskupe-
ní, ktoré združujú inovatívne firmy 
s vedecko-výskumnými organizá-
ciami, aby pomáhali k ďalšiemu za-
vádzaniu výsledkov výskumu a vý-
voja do praxe. To umožňuje podni-
ku rozbehnúť opakujúci sa cyklus 
inovácií, ktorý pomáha uspieť na tr-
hu, vytvoriť a udržať pozíciu silnej 
a úspešnej slovenskej firmy.
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Tento projekt je spolufinancovaný 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

InvEsTícIa do vašEj budúcnosTI

Stav implementácie OP KaHR 
v opatrení 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch
(k 15. novembru 2012)

Celková alokovaná 
suma (mil. €)

Vyčerpaná suma 
(mil. €)

Miera čerpania 
(%)

Prioritná os 1 677,88 245,32 36,2

v tom

Opatrenie 1.3 106,3 37,74 35,5

Pozn.: Rozhodnutím Európskej komisie č. C(2012)7070 zo dňa 4. októbra 2012 bol schválený návrh revízie Operačného programu 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, v rámci ktorého bola zvýšená suma na tento operačný program o 225 mil. €. Uvedené 
finančné prostriedky sú cielené na podporu riešenia nezamestnanosti mladých ľudí a prispejú aj k zintenzívneniu podpory malých 
a stredných podnikov
PRAMEŇ: Ministerstvo hospodárstva SR
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Otvorená výzva na podporu inovácií 
vo firmách – opatrenie 1.3 OP KaHR

Kód výzvy KaHR-13SP-1201

Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií 
prostredníctvom projektov priemyselného výskumu 
a experimentálneho vývoja

Cieľ pomoci: Zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu 
a služieb prostredníctvom podpory inovačných aktivít 
a súvisiaceho aplikovaného výskumu a experimentálneho 
vývoja u podnikateľov.

Indikatívna alokácia: 34 000 000 eur

Výška príspevku: Minimálna výška pomoci na projekt je 
30-tisíc eur, maximálna výška pomoci na projekt nesmie 
presiahnuť 2 milióny eur, pričom celkové oprávnené výdavky 
projektu nepresiahnu 25 miliónov eur. Celkové výdavky na 
projekt nie sú obmedzené.

Uzávierka prijímania žiadostí: 13. január 2013


