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Posledným januárovým dňom roku 2023 sme 
úspešne ukončili implementáciu medzinárodného 
projektu INNO INDUSTRY –  Improving innovation 
delivery of policies within industry 4.0, ktorý rea- 
lizovala Slovak Business Agency spolu s ďalšími 9 
partnermi zo Slovinska, Španielska, Švédska, Ra-
kúska, Anglicka, Maďarska, Lotyšska, Portugalska 
a Rumunska v období 01.08.2019 – 31.01.2023. 

Po dvoch rokoch zdieľania skúseností partnerov 
a  stakeholderov projektu v  oblasti stratégií digita-
lizácie dávame do pozornosti posledné projektové 
novinky, prínosy projektu a získané skúsenosti part-
nerov projektu, ktoré si môžete prečítať na projek-
tovej webstránke, SBA webstránke a sociálnych sie-
ťach Facebook a LinkedIn ako aj YouTube. 

Tento projekt bol realizovaný v rámci programu In-
terreg Europe s podporou Európskej únie prostred-
níctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Celkovým cieľom projektu bolo podporiť rast 
klastrov, ktoré rozvíjajú aktivity podpory precho-
du na priemysel 4.0, a  to zlepšením regionálnych 
a národných politík. V spolupráci so SIEA sme za-
čiatkom roku 2023 identifikovali 12 klastrov na 
národnej úrovni, ktoré v  súčasnosti realizujú akti-
vity podporujúce digitalizáciu a  prechod na prie-
mysel 4.0 a  veríme, že ich vznik je dôsledkom aj 
našich projektových aktivít a opatrení. Súčasný po-
čet klastrov predstavuje nárast oproti roku 2020 
o  8  klastrov. Všetky aktivity z  realizácie projektu 

INNO INDUSTRY sme zverejnili na webstránke Ná-
rodného podnikateľského centra.

Slovak Business Agency ako realizátor a partner me-
dzinárodného projektu INNO INDUSTRY monitorova-
la realizáciu akčného plánu Slovensko na zlepšenie 
regionálnych politík v oblasti digitálnej transformácie 
pomocou inovačných poukážok a  zlepšenie moni-
torovania a  vyhodnocovania poskytnutej podpory 
klastrom v období február 2022 – január 2023, v spo-
lupráci s  hlavnými aktérmi akčného plánu: Minis-
terstvo hospodárstva SR (riadiaci orgán Operačné-
ho programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 
a  odbor inovácií na sekcii konkurencieschopnosti, 
ktorý implementuje schému de minimis ako nástroj 
štátnej pomoci, ďalej ako MH SR), Slovenská inovačná 
a energetická agentúra (realizátor národného projek-
tu „inovujme.sk“, ďalej ako SIEA) a Únia klastrov Slo-
venska (organizácia  zriadená v roku 2010 na podpo-
ru rozvoja klastrov a klastrových politík na Slovensku).

Od februára 2022 sme realizovali druhú fázu projektu a monito-
rovali sme implementáciu akčného plánu Slovensko.
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Monitorovanie aktivít akčného plánu prebiehalo pre-
važne formou účasti na spoločných stretnutiach pra-
covnej skupiny Cluster Stakeholder Working Group 
v rámci Klastrových dopoludní v SIEA. Výsledkom je 
vyhodnotenie jednotlivých aktivít a ich ukazovateľov, 
ktoré boli stanovené v akčnom pláne:

Inovačné poukážky ako flexibilný a  rýchly nástroj 
na podporu inovácií v oblasti digitalizácie a precho-
du na priemysel 4.0 boli poskytované v  rámci ná-
rodného projektu inovujme.sk. V akčnom pláne sme 
si stanovili pre túto aktivitu ukazovateľ počet MSP 
podporovaných prostredníctvom výzvy a ďalšie uka-
zovatele výkonnosti ako typ podporovaných spo-
ločností a typ podporovaných činností podľa výzvy. 
Podľa zdrojov SIEA, z 5 výziev vyhlásených v rokoch 
2021-2022 bolo doteraz preplatených 194 inovač-
ných poukážok v  celkovej hodnote 2 306 470 Eur. 
Prehľad o počte preplatených inovačných poukážok 
z  jednotlivých výziev vyhlásených v  rokoch 2021-
2022 je uvedený v grafe 1 a objem preplatených ino-
vačných poukážok v Eur je uvedený v grafe 2.

Monitoring a  hodnotenie efektivity podpory 
klastrov na zlepšenie schémy DM 13/2017 a sché-
my na podporu klastrovania podnikov DM 3/2020. 
Ukazovateľom tejto aktivity v  akčnom pláne bolo 
zavedenie nového nástroja na hodnotenie klastrov 
a poskytovanie podpory podľa výsledkov tohto hod-
notenia. V  rámci tejto aktivity, SIEA zrealizovala pi-
lotné národné hodnotenie klastrov, do ktorého sa 
zapojili klastre so záujmom o získanie štátnej pod-
pory zo strany MH SR. Informácie k národnému hod-
noteniu klastrov a kritériám hodnotenia sú k dispo-
zícii na platforme Slovenský klastrový monitor. MH 
SR poskytlo zo štátneho rozpočtu finančnú podpo-
ru 7 klastrom v počiatočnej fáze svojho rozvoja na 
projekty v oblasti vzdelávania, účasti na projektoch, 
mapovania procesov a  účasti na medzinárodných 
aktivitách, ktoré môžu prijímatelia podpory realizo-
vať do konca marca 2023. Informácie k poskytnutej 
podpore klastrov z prostriedkov štátneho rozpočtu 
sú k dispozícii na webstránke MH SR. 

Obidve aktivity stanovené v akčnom pláne, tak ino-
vačné poukážky, ako aj monitoring a  hodnotenie 
efektivity podpory klastrov, mali dopad na zvýšenie 
povedomia o nástroji inovačné poukážky a o priamej 
finančnej podpore klastrov, ktoré sa stali súčasťou 

opatrení v novom programovacom období v  rámci 
Operačného programu Slovensko a v Pláne obnovy.

Význam inovačných poukážok a  klastrov sa po-
silnil, spolupráca aktérov pokračuje prostredníc-
tvom nových projektov, iniciatív a podujatí. 

Stretnutia aktérov a  stakeholderov projektu pokra-
čujú aj v roku 2023. SBA sa zúčastňuje pravidelných 
stretnutí s  klastrami a  ponúka podporu klastrových 
aktivít v oblasti vzdelávania na tému odolnosti, zele-
nej ekonomiky, obehového hospodárstva, digitalizá-
cie, inovácií alebo spolupráce univerzít s MSP v rámci 
aktuálne prebiehajúcich medzinárodných vzdelá-
vacích projektov financovaných z  programu Európ-
skej únie Erasmus+, do ktorých sa môžu klastre a ich 

Graf 1: Počet preplatených inovačných poukážok (2021-2022)

Zdroj: národný projekt „inovujme.sk“, SIEA
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Graf 2: Objem preplatených inovačných poukážok (2021-2022)

Zdroj: národný projekt „inovujme.sk“, SIEA

Spolu:
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členovia zapojiť. Únia klastrov Slovenska s podporou 
SIEA organizuje dňa 29. marca 2023 prvú slovenskú 
klastrovú konferenciu, ktorá bude spojená s medzi-
národným podujatím „Clusters meet Regions“, ktoré 
organizuje SIEA v spolupráci s European Cluster Col-
laboration Platform. Kľúčové témy sú digitálna trans-
formácia a cezhraničná spolupráca klastrov ako ná-
stroja konkurencieschopnosti a  odolnosti. Pozvánka 
na dvojdňové podujatie v marci, ako aj ďalšie podu-
jatia klastrov sú zverejnené na platforme Slovenského 
klastrovom monitore TU.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za nekončiacu 
spoluprácu a prejavenú podporu nielen pri realizácii 
projektu  INNO INDUSTRY. Pre viac informácií o pro-
jekte INNO INDUSTRY prosím kontaktujte:

Ing. Petra Pazerini
Tel.: 00421 2 20 36 33 73
E-mail: pazerini@sbagency.sk 
Oddelenie medzinárodných projektov:  
mp@sbagency.sk
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PARTNERI PROJEKTU

https://www.inovujme.sk/sk/pozvanky

