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Inovovať smerom na špicu
Vývoj inovatívneho obrábacieho
stroja. Vývoj zariadenia na efektívnejšiu premenu slnečného žiarenia a veternej energie na elektrinu. Reduktory na automatizované manipulátory, ktoré pretlačili
východoslovenskú firmu do svetovej špičky v atraktívnom biznise, v ktorom neraz berie zákazky
priemyselným matadorom z Japonska či Nemecka. To je iba pár príkladov z niekoľkých desiatok projektov, ktorými tuzemskí podnikatelia
pretláčajú slovenské značky do elitnej medzinárodnej súťaže. Pretože
inovujú svoj produkt či službu. To
sa v biznise považuje za vstupenku k úspechu. Ide však o pomerne
drahý lístok, preto každý podnikateľ
ocení podporu či pomoc s nákladnými vývojárskymi činnosťami. Slo-

venských firiem, ktorým s inovačnými aktivitami pomohli finančné
prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu SR, už nie je málo. Čo je ešte dôležitejšie, ich počet porastie.
O nenávratný finančný príspevok
(NFP) na projekty priemyselného
výskumu a experimentálneho vývoja sa môžu firmy uchádzať do 15.
januára 2013 v rámci aktuálnej výzvy 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) zameriava prioritná os 1 – Inovácie
a rast konkurencieschopnosti, kon-

krétne opatrenie 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch. V rámci aktuálnej výzvy na predkladanie
žiadostí o NFP, ktorú Ministerstvo
hospodárstva SR ako riadiaci orgán
tohto operačného programu vyhlásilo v auguste tohto roku, sa firmy
môžu uchádzať o celkovú alokovanú sumu vo výške 34 miliónov eur.
Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja umožňuje
podnikateľom zo siedmich krajov
východného, stredného a západného Slovenska uchádzať sa o nenávratné 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 rozšírilo pre firmy možnosť uchádzať
sa o NFP a podporilo tak viac inovačných aktivít v podnikoch, predĺžilo termín predkladania žiadostí
o NFP z 29. novembra 2012 na 15.
január 2013. Slovenskej inovačnej
a energetickej agentúre (SIEA), ktorá predmetnú výzvu v rámci operačného programu administruje,
tak môžu firmy predkladať svoje
žiadosti o NFP o mesiac a pol dlhšie. Z doterajšej praxe operačného
programu sa ukazuje, že vzhľadom
na podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, vrátane nájdenia
riešiteľov výskumných a vývojových
zadaní, môže dlhší časový priestor
rozšíriť okruh podnikov, ktoré budú môcť zažiadať o nenávratný finančný príspevok.
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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.
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Investícia do vašej budúcnosti

Posilnené firmy
Vzhľadom na rastúcu ponuku, ktorej sú vystavení zákazníci takmer na
akomkoľvek trhu a ktorú umocňujú globálne fungujúce obchodné
vzťahy, sa firmy o najzaujímavejší
dopyt bijú najmä inováciami. Zlepšujú vlastnosti svojich produktov či
služieb, zefektívňujú svoju výrobu
a tým konkurujú svojim rivalom kvalitou aj cenou – a pritom zarábajú.
Jeden z najfunkčnejších postupov,
ako zvyšovať pridanú hodnotu podnikania, je využívať v praxi najmodernejšie technológie a poznatky
z výskumu a vývoja.
Firmy s vlastným inovatívnym produktom, nech začali podnikať v ktorejkoľvek časti sveta, dokážu v časoch globálnej ekonomiky vyrásť
na silného hráča až nečakane rýchlo. Pokiaľ takéto firmy vznikajú na
Slovensku, možno predpokladať, že
nielen jadro svojho podnikania, ale
aj tie najsofistikovanejšie činnosti, teda riadenie a vývoj, budú vykonávať na domácej pôde. A tým
vytvárať nové pracovné pozície,
zvyšovať hospodársku výkonnosť
a budovať Slovensku reputáciu inovatívnej ekonomiky.
V uvádzaní inovatívnych poznatkov
do praxe a využívaní najmodernejších technológií v minulosti množstvo slovenských firiem zaostávalo. Dôvodov je niekoľko. Nedostatok kapitálu na rozvoj patril medzi
ne. Ďalším dôvodom boli prerušené
či oslabené väzby spolupráce s vysokými školami a vedeckými inštitúciami počas rozsiahlej transformácie podnikovej sféry. Popri nie
práve oslnivých výsledkoch akademického výskumu a slabého prenosu inovatívnych poznatkov do
praxe bola typickým problémom
slovenského priemyslu oslabená
vývojová základňa. 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 podnikoch uchádzalo o podporu už 213
firiem. Takmer štvrtina prešla kva-

Stav implementácie OP KaHR
v opatrení 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch
(k 15. novembru 2012)
Celková alokovaná
suma (mil. €)
Prioritná os 1

Vyčerpaná suma
(mil. €)

Miera čerpania
(%)

677,88

245,32

36,2

106,3

37,74

35,5

v tom
Opatrenie 1.3

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

litatívnym sitom a tridsiatka realizuje svoje projekty priemyselného
výskumu a experimentálneho vývoja na Slovensku. Štvrtá výzva na
predkladanie žiadostí o NFP, ktorá
by mala podporiť inovatívnosť slovenskej 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 pomocou prostriedkov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR realizovať. Príbehy úspešných firiem, ktoré možno
v niektorých prípadoch nájsť nielen
v domácich, ale aj v zahraničných
médiách, ukazujú, že podniky dokážu oceniť nielen podporu na vývoj inovácie produktu, prípadne na
zlepšovanie technických vlastností
výrobkov, ich kvality či efektívnosti
procesov vo výrobe, ale aj podporu na úhradu časti nákladov na zvyšovanie počtu inovácií technológií
a výrobkov, výrobu prototypov, ich
testovanie a rôzne skúšky.
Samotnému výskumno-vývojovému procesu predchádza spracovanie 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 aktivitu je možné v rámci aktuálnej výzvy podporiť.
V okamihu, keď firma uvádza inovácie na trh, by už mala mať vyriešenú aj otázku ochrany priemyselných práv, teda registráciu vynálezov, úžitkových vzorov, dizajnov
a ochranných známok a nezabudnúť ani na obchodné značky.
Ak firma posilní tvorbu inovácií,
profesionálne zvládne všetky nevyhnutné podporné procesy a úspešne 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 inovačných sietí a expertných zoskupení, ktoré združujú inovatívne firmy
s vedecko-výskumnými organizáciami, aby pomáhali k ďalšiemu zavádzaniu výsledkov výskumu a vývoja do praxe. To umožňuje podniku rozbehnúť opakujúci sa cyklus
inovácií, ktorý pomáha uspieť na trhu, vytvoriť a udržať pozíciu silnej
a úspešnej slovenskej firmy.

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
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