
poradenstvo spojené s vypracovaním plánu pre implementáciu nových a inovatívnych 
riešení v procesoch hospodárskej činnosti podniku, ktoré zároveň prispejú k zníženiu 
energetickej náročnosti podnikov,

poradenstvo spojené s vypracovaním návrhov nových riešení v rámci procesov 
hospodárskej činnosti podniku s cieľom zvýšenia jeho energetickej efektívnosti, 
ako aj efektívne uskladňovanie a prenos energie,

výskum a vývoj inteligentných energetických systémov a sietí; uskladňovania energie 
(využívanie alternatívnych energetických nosičov),

výskum a vývoj v oblasti transformácie energetických systémov – zvyšovanie 
energetickej efektívnosti prevádzok podnikov prostredníctvom moderných digitálnych 
nástrojov,

poradenstvo v oblasti ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií.

ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI V HOSPODÁRSTVE 
A INTELIGENTNÉ ENERGETICKÉ SYSTÉMY

OPRÁVNENÉ AKTIVITY 
PRE INOVAČNÉ POUKÁŽKY 
SLOVENSKO 3.0

Cieľom tejto oblasti je dosiahnuť zvýšenie efektivity využívania energie a podporovať 
zavádzanie inteligentných energetických riešení. Opatrenia sú zamerané na podporu 
služieb napomáhajúcich výskumu, vývoju a zavádzaniu systémov na efektívne 
uskladňovanie, prenos a použitie energie a zvýšenie jej efektívneho využívania.



príprava technologického plánu,

mapovanie a implementácia nových postupov a procesov pre zvýšenie efektívnosti 
spracovania surovín a polotovarov,

poradenstvo pri príprave plánu zavádzania čistejších výrobných technológií využitím 
nových technológií a inovácií pri spracovaní surovín a polotovarov,

skúmanie komerčného potenciálu inovatívneho produktu alebo služby, 

výskum a vývoj technologických inovácií a výrobných postupov; inovačných konceptov 
nových high-tech výrobkov; robotizovaných systémov a príslušenstva pre spracovanie 
surovín a polotovarov; inovatívnych technológií a materiálov a ich zavádzanie do výrob-
ných procesov,

príprava plánu a realizácia nákupu služieb, výskumu a vývoja zameraných na prípravu 
a/alebo implementáciu inovatívnych riešení, 

poradenstvo v oblasti ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií.
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SPRACOVANIE SUROVÍN A POLOTOVAROV DO VÝROBKOV S VYŠŠOU 
PRIDANOU HODNOTOU A PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE A MATERIÁLY
Transformačným cieľom oblasti je zvýšiť pridanú hodnotu surovín a polotovarov spra-
covaním do kvalitných výrobkov a podporovať inovatívne riešenia v oblasti výskumu 
a vývoja progresívnych technológií a materiálov. Opatrenia sú zamerané na podporu 
služieb napomáhajúcich zavádzaniu nových technológií podporujúcich transformáciu 
priemyselnej výroby založenej na inováciách. 

Pre všetky oprávnené aktivity je akceptovaná realizácia výstupov vo forme: štúdie, 
analýzy, výskumnej správy, postupov alebo procesov, technickej alebo výkresovej 
dokumentácie nových/inovovaných produktov a prípadné dodanie ich modelov 
alebo prototypov a funkčných vzoriek.

V rámci tejto Výzvy nie je možné poskytnúť pomoc na akékoľvek priame zakúpenie 
softvérových nástrojov alebo ich vývoj na mieru, nákup technológií alebo akýchkoľvek 
prístrojov, akéhokoľvek zariadenia alebo vybavenia priestorov.

V rámci Výzvy nie je oprávnené zabezpečenie energetického auditu, alebo akejkoľvek 
jeho časti.
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