
 
 
 

Riadiaci orgán: 
Ministerstvo dopravy 
a výstavby Slovenskej 
republiky 

 
Sprostredkovateľský orgán: 
Ministerstvo hospodárstva SR 

Výzva: 
OPII-MH/DP/2022/9.5-35 

 
Termín vyhlásenia výzvy: 
28.10.2022 

 
Oprávnené územie: 
S výnimkou Bratislavského 
všetky samosprávne kraje. 

 
Oprávnení žiadatelia: 
- osoba zapísaná v obchodnom 

registri; 
- osoba, ktorá podniká na 

základe živnostenského 
oprávnenia Pozn.: 
Oprávnenými žiadateľmi sú 
podnikateľské subjekty ktoré:  

- ku dňu predloženia ŽoNFP sú 
registrované na území SR 

- sú účtovnou jednotkou podľa 
§ 1 zákona o účtovníctve 

- ku dňu predloženia žiadosti 
disponujú schválenou 
účtovnou závierkou za 
ukončené účtovné obdobie v 
trvaní 12 mesiacov 
bezprostredne 
predchádzajúce účtovnému 
obdobiu, v ktorom bola 
predložená žiadosť 

- žiadatelia, ktorí 
prostredníctvom projektu 
realizujú počiatočnú investíciu 
vo forme zásadnej zmeny 
celkového výrobného procesu 
existujúcej prevádzkarne, 
musia mať v predmete 
podnikania zapísané činnosti 
v súlade so zameraním 
oblasti/odvetvia 
hospodárstva, v ktorom sa 
projekt realizuje, a to 
najneskôr 12 mesiacov pred 
predložením žiadosti 

Minimálna výška pomoci: 
200 000 EUR 
 
Maximálna výška pomoci: 
5 000 000 EUR 
 
Indikatívna alokácia výzvy: 
15 000 000 EUR 
 
Trvanie výzvy: 
do 30.12.2022 
 
Cieľové skupiny: 
Mikro, malé, stredné podniky 
a veľké podniky 
 
Doba realizácie projektu: 
do 31.12.2023 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP (nenávratný finančný 
príspevok) pre špecifický cieľ: 
9.5 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a 
službách 

Cieľom výzvy je nákup výrobných zariadení a zariadení na poskytovanie služieb, technologické 
celky a pod. za účelom realizácie inovačných opatrení v malých, stredných aj veľkých podnikoch, 
výsledkom ktorých bude inovácia produktu alebo procesu. 

Oprávnenými výdavkami sú výdavky vynaložené v súvislosti s realizáciou projektu na nákup 
dlhodobého hmotného majetku vo forme strojov, prístrojov a zariadení. Výdavky na úhradu 
stavebných prác nie sú považované za oprávnené. 

Oprávnené aktivity: 

Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak realizuje kombináciu niektorých z prvkov 
inteligentných riešení (základná automatizácia jednotlivého procesu, nové senzory, kyber- 
fyzikálne systémy (CPS), digitalizácia výrobného procesu, automatizácia výrobného procesu, 
robotizácia výrobného procesu vrátane kolaboratívnej robotiky, internet vecí (IoT), Big Data,  Dátové 
centrum, Cloud pre Smart Industry atď.) a súčasne, ak sú splnené aj všetky nasledujúce podmienky: 

1) Implementáciou navrhovaných riešení musí dôjsť k inovácii produktu alebo procesu 
minimálne nízkeho stupňa 

2) Technológia obstaraná v rámci projektu musí byť schopná poskytnúť dáta / údaje vo 
forme projektovej dátovej zostavy pre kvantifikáciu produkčného procesu. 

3) Realizácia projektu musí predstavovať počiatočnú investíciu. Pod počiatočnou investíciou 
sa rozumie investícia do hmotných a nehmotných aktív, ktorá sa týka: 

- založenia novej prevádzkarne alebo 

- diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali 
alebo 

- zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne; 

4) Za oprávnené sa považujú iba projekty, ktoré sú v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií 
pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK), 

5) Realizáciou projektu, najneskôr k ukončeniu realizácie aktivít projektu, musí dôjsť k 
zabezpečeniu prevádzkyschopnosti predmetu projektu, t.j. je potrebné zabezpečiť, aby bol 
predmet projektu schopný prevádzky, pričom k uvedenému termínu nie je potrebné, aby bol 
predmet projektu uvedený do produkčnej (riadnej) prevádzky. 

Intenzita pomoci na projekt: 
 

 

Miesto realizácie 
projektu 

Mikro a malý 
podnik 

Stredný podnik Veľký podnik 

Nitriansky kraj, 
Trnavský kraj, 
Trenčiansky kraj 

50 % 40 % 30 % 

Banskobystrický kraj, 
Žilinský kraj, 

60 % 50 % 40 % 

Prešovský kraj, 
Košický kraj 

70 % 60 % 50 % 

 
Rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. 

ANYTIME s.r.o., Panenská 13, 811 03 Bratislava 
telefón: +421 908 905 031
email: info@anytimesro.sk

www.anytimesro.sk 


