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MH SR vyhlásilo Výzvy zamerané na podporu projektov, ktorým
bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence)

4. mája 2021

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvy na
predkladanie ŽoNFP zamerané na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence), a to:

výzvu s kódom OPII-MH/DP/2021/11.3-32 (/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-
projekty/452021_vyzva_32_seal_of_excellence/) zameranú na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti
za kvalitu (Seal of Excellence)
výzvu s kódom OPII-MH/DP/2021/12.1-33 (/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-
projekty/452021_vyzva_33_sela_of_excellence_ba_kraj/) zameranú na podporu projektov, ktorým bola udelená známka
excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v Bratislavskom kraji.

Cieľom  výziev  je podporiť výskumno – vývojové projekty, ktorým bola vzhľadom na ich technologickú inovatívnosť udelená známka
excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v rámci nástroja EIC Accelerator Pilot programu Horizont 2020 v termíne po 1. januári
2018  a za predpokladu, že tieto projekty neboli z  priamo riadeného programu EK �nančne podporené.

Známka excelentnosti za kvalitu sa udeľuje projektom na základe hodnotenia a zoradenia nezávislými odborníkmi, pričom tieto
projekty sa považujú za excelentné a hodné �nancovania z verejných zdrojov, no nemôžu sa �nancovať z programu Horizont 2020 z
dôvodu nedostatku dostupných �nančných prostriedkov. Z hľadiska zamerania ide o projekty priemyselného výskumu a
experimentálneho vývoja v rôznych odvetviach hospodárstva.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy sú výlučne mikro, malé a stredné podniky spĺňajúce všetky podmienky poskytnutia príspevku
de�nované výzvou.

V rámci výziev sú vyčlenené �nančné prostriedky vo výške:

12,8 mil. EUR na výzvu s kódom OPII-MH/DP/2021/11.3-32
18,3 mil. EUR na výzvu s kódom OPII-MH/DP/2021/12.1-33.

Dátum vyhlásenia výziev: 04. 05. 2021

Typ výziev: Otvorená

 

NAJNOVŠIE AKTUALITY (/SK/AKTUALITY/)

Infolinka MH SR opäť v prevádzke (/sk/aktuality/infolinka_v_prevadzke/)

Pozvánka na online seminár k Výzve zameranej na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna
investičná pomoc (kód OPII-MH/DP/2021/9.5-31) (/sk/aktuality/infoseminar_vyzva_31/)
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Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 2. a 4. hodnotiaceho kola výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-
21 (/sk/aktuality/vydanie_rozhodnuti_2_a_4_hk_vyzva_21/)

MH SR vyhlásilo Výzvy zamerané na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of
Excellence) (/sk/aktuality/vyhlasenie_vyziev_32_a_33/)

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-26 na podporu MSP v rámci
endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského kraja (/sk/aktuality/uzavretie-
vyzvy-s-kodom-opii-mhdp2020113-26-na-podporu-msp-v-ramci-endogenneho-potencialu-psk-v-ramci-iniciatívy-ek-
catching-up-regions/)

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2021 v gescii MH SR (/sk/aktuality/mh-
sr_harmonogram-vyziev-na-predkladanie-zonfp-na-rok-2021_verzia-2/)

Zverejnenie dokumentu Preukazovanie splnenia podmienky mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na
realizáciu aktivít projektu v rámci DOP projektov OP II v gescii MH SR, verzia 3.0 (/sk/aktuality/preukazovanie-splnenia-
podmienky-mat-vysporiadane-majetkovo-pravne-vztahy-a-povolenia-na-realizaciu-aktivit-projektu-v-ramci-dopytovo-
orientovanych-projektov-op-ii-v-gescii-mh-sr/)

MH SR vyhlásilo výzvu zameranú na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc
(kód OPII-MH/DP/2021/9.5-31) (/sk/aktuality/vyzva-na-synergicku-podporu-projektov-ktorym-sa-poskytuje-regionalna-
investicna-pomoc-kod-opii-mhdp202195-31/)

Výskumná agentúra ukončila hodnotenie ďalších dvoch výziev (/sk/aktuality/výskumná-agentúra-ukončila-hodnotenie-
ďalších-dvoch-výziev/)

INFORMÁCIA O PREDPOKLADANOM TERMÍNE NA VYDANIE ROZHODNUTÍ V RÁMCI 1. HODNOTIACEHO KOLA VÝZVY Č.
23 (/sk/aktuality/informacia-o-predpokladanom-termine-na-vydanie-rozhodnuti-1-hodnotiace-kolo-vyzvy-c-23/)

ZRUŠENIE VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽONFP NÁRODNÉHO PROJEKTU ZAMERANÉHO NA
ZVÝŠENIE VYUŽÍVANIA OCHRANY PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA (MH SR)
(/sk/aktuality/zrusenie_vyzvy_oh_np_dusevne_vlastnictvo/)

UZATVORENIE VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
PREDLOŽENÝCH MIKRO, MALÝMI A STREDNÝMI PODNIKMI V OBLASTI SOCIÁLNYCH INOVÁCIÍ
(/sk/aktuality/uzatvorenie_vyzvy_oh_socialne_inovacie/)

UZATVORENIE VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
ZAMERANÝCH NA REGISTRÁCIU LÁTOK V ZMYSLE NARADENIA REACH (/sk/aktuality/uzatvorenie_vyzvy_oh_reach/)

UZATVORENIE VÝZVY NA NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
PREDLOŽENÝCH KLASTROVÝMI ORGANIZÁCIAMI V OBLASTI PODPORY SIEŤOVANIA PODNIKOV
(/sk/aktuality/uzatvorenie_vyzvy_oh_sietovanie/)

UZATVORENIE VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
ZAMERANÝCH NA ZAVÁDZANIE SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA A/ALEBO POSÚDENIE ZHODY VÝROBKU/VÝROBKOV
(/sk/aktuality/uzatvorenie_vyzva_oh_iso/)

AKTUALIZOVANIE VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
(MH SR) (/sk/aktuality/vyzva_oh_dop2_akt6/)

AKTUALIZOVANIE VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
(MH SR) (/sk/aktuality/výber_oh_msp_akt5/)

Informácia o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy č. 25
(/sk/aktuality/vydanie_rozhodnuti_1hk_vyzva25/)

Informácia o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy č. 28
(/sk/aktuality/posun_terminu_vydania_rozhodnuti_vyzva28_2hk/)

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo verziu 4.0 dokumentu Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v
jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo - orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky (/sk/aktuality/ppp_dop_verzia4_0/)
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Kontaktné údaje

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Stromová 1 

813 30 Bratislava 

Telefón: +421 2/59 374 561 

Email: opvai@minedu.sk (mailto:opvai@minedu.sk)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

Mlynské nivy 44/a 

827 15 Bratislava 212 

Telefón: +421 2/48 541 111 

Email: vyzvy@mhsr.sk (mailto:vyzvy@mhsr.sk)

Výskumná agentúra 

Sliačska 1 

831 02 Bratislava 

Telefón: 0917 981 241 

Email: info@vyskumnaagentura.sk (mailto:info@vyskumnaagentura.sk)
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