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VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO 
FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ZAMERANÁ NA PODPORU REALIZÁCIE SOCIÁLNYCH 

INOVÁCIÍ V PROSTREDÍ MSP 
 

Výzva je zameraná na podporu podnikateľských aktivít, ktoré obsahujú sociálnu inováciu 
(riešenie spoločenského problému) v oblastiach: 
 

a) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,  
b) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,  
c) ochrana ľudských práv a základných slobôd,  
d) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,  
e) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,  
f) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,  
g) zabezpečovanie bývania. 

 
Projekty podporované v rámci tejto výzvy musia byť zamerané na uvedenie 
nových/inovovaných (alebo na inovatívne využitie existujúcich) výrobkov, procesov alebo 
služieb na trh/u, ktoré zároveň predstavujú sociálnu inováciu.   
 
Sociálna inovácia musí byť realizovaná prostredníctvom hospodárskej činnosti fyzickej alebo 
právnickej osoby, ktorá spĺňa definíciu mikro, malého a stredného podniku (ďalej len „MSP“) a 
ktorá realizuje svoj projekt na území SR okrem Bratislavského kraja.   
 
Oprávnení žiadatelia: 
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 
písm. a) až c) Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, t.j.:  

a) osoby zapísané v obchodnom registri;  
b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia;  
c) osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa 
osobitných predpisov,  

ktoré spĺňajú všetky nasledovné podmienky:  
- sú MSP registrované na území SR,  
- od ich vzniku ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 12 mesiacov,  
- ku dňu predloženia ŽoNFP majú v predmete podnikania/činnosti zapísané činnosti v 
súlade so zameraním projektu,  
- sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve,  
- ku dňu predloženia ŽoNFP disponujú minimálne jednou schválenou účtovnou 
závierkou za účtovné obdobie v trvaní 12 mesiacov.  

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi aj mimovládne neziskové organizácie, ktoré sú 
oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka a zároveň 
spĺňajú všetky vyššie uvedené podmienky.  
V prípade mimovládnych neziskových organizácií zároveň platí, že musia mať v príslušnom 
registri uvedené údaje v rozsahu vymedzenom v § 6 ods. 1 zákona č. 346/2018 Z. z. o registri 
mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
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V prípade osôb, ktoré majú živnostenské oprávnenie, musí oprávnený žiadateľ zároveň spĺňať 
podmienku, že za posledných 12 mesiacov (ku dňu predloženia ŽoNFP) nedošlo k pozastaveniu 
prevádzkovania živnosti súvisiacej s predmetom projektu podľa § 57 ods. 4 alebo § 58 ods. 2 
až 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov. 
 
Spôsob financovania - Grant (nenávratný finančný príspevok) 
75 % z oprávnených výdavkov 
 

 Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt 

Minimálna výška 
príspevku 

50 000 EUR 

Maximálna výška 
príspevku 

200 000 EUR 

 
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 
1) Predmetom hlavnej aktivity projektu musí byť nákup nového dlhodobého majetku, ktorý 
bude využívaný pri tvorbe nových/inovovaných (alebo na inovatívne využitie existujúcich) 
výrobkov, resp. pri inovácii produkčného procesu alebo služieb.  
2) Výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť dosiahnutie minimálne nízkeho 
inovačného potenciálu projektu.  
3) Realizáciou projektu, najneskôr k ukončeniu realizácie aktivít projektu, musí dôjsť k 
zabezpečeniu prevádzkyschopnosti predmetu projektu, resp. k etablovaniu sociálnej inovácie 
do interných procesov žiadateľa.  
4) Priame osobné výdavky (mzdové výdavky sú povinné) v rámci projektu nesmú presiahnuť 
60 % z celkových priamych oprávnených výdavkov projektu.  
5) V prípade projektov v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a 
kultúrnych hodnôt sa z hľadiska zamerania projektu za oprávnené považujú iba projekty, ktoré 
sú zamerané na nasledujúce odvetvia (v členení podľa SK NACE):  

• 62.01 Počítačové programovanie – okrem tvorby počítačových hier  

• 71.11 Architektonické činnosti  

• 73.11 Reklamné agentúry  

• 74.10 Špecializované dizajnérske činnosti. 
 
Pre bližšie informácie týkajúce sa špecifických podmienok Výzvy i Vašich konkrétnych možností 
získania nenávratného finančného príspevku z OP VaI, prosím, kontaktujte: 
 

Andrej Gero   0904 111 456  gero@prounion.sk 

mailto:gero@prounion.sk

