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Ako sa pre podnikateAko sa pre podnikateľľskskéé subjekty subjekty 
zmenia mozmenia možžnosti nosti ččerpania erpania šštrukturtrukturáálnych lnych 
fondov v novom programovacom obdobfondov v novom programovacom obdobíí

2014 2014 –– 20202020

Odborný seminár Slovenskej asociácie podnikových finančníkov

Zochova chata, 14. novembra 2013
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Vplyv politiky sVplyv politiky súúdrdržžnosti Enosti EÚÚ

vvýskum a inovýskum a inovááciecie

obnoviteobnoviteľľnnáá
energienergiaa

energetickenergetickáá
efektefektíívnosvnosťť

odbornodbornáá
prpríípravaprava

podporpodporaa malých malých 
a stredných podnikova stredných podnikov

spoluprspoluprááca medzi ca medzi 
regiregióónminmi

dopravadoprava
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BudBudúúca politika sca politika súúdrdržžnosti Enosti EÚÚ

�� zameranzameranáá na plnenie ciena plnenie cieľľov ov stratstratéégie Eurgie Euróópa 2020pa 2020
�� reakcia na globreakcia na globáálne výzvylne výzvy::

�� do r. 2015 sa 90% svetovdo r. 2015 sa 90% svetovéého hospodho hospodáárskeho rastu bude vytvrskeho rastu bude vytvááraraťť
mimo Emimo EÚÚ

�� do r. 2030 buddo r. 2030 budúú rozvojovrozvojovéé a rozva rozvííjajjajúúce sa trhy predstavovace sa trhy predstavovaťť aažž
60% svetov60% svetovéého HDPho HDP

�� pokles podielu Epokles podielu EÚÚ na globna globáálnom trhu v produkcii strojných zariadenlnom trhu v produkcii strojných zariadeníí
medzi r.2009 medzi r.2009 –– 2012 zo 44% na 31%2012 zo 44% na 31%

�� pokles podielu Epokles podielu EÚÚ na globna globáálnom trhu v oblasti registrlnom trhu v oblasti registrááciciíí nových nových 
patentov medzi r.1993 patentov medzi r.1993 –– 2010 o vy2010 o vyšše 10%e 10%

Ciele:Ciele:
1.1. Investovanie do rastu a zamestnanosti na podporu Investovanie do rastu a zamestnanosti na podporu 

stratstratéégie Eurgie Euróópa 2020pa 2020
2. Eur2. Euróópska pska úúzemnzemnáá spoluprspolupráácaca
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RegionRegionáálne rozdiely pretrvlne rozdiely pretrváávajvajúú

HDP na obyvate ľa*

< 50 % priemeru EÚ

*index EÚ 27 = 100

75% - 90%

100% - 125%

90% -100%

> 125%
�

�
�

�

�
�

�

Priemer za r. 2006 - 2008

50% - 75%

Kanárske ostrovy

Guyana

Réunion 

Guadeloupe/
Martinik

Madeira

Azorské ostrovy

Malta

�

�

�

�

�

�

�
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HlavnHlavnéé zmeny v politike szmeny v politike súúdrdržžnosti Enosti EÚÚ

�� Dôraz na výsledkyDôraz na výsledky -- bebežžnnéé ukazovatele a ukazovatele podmienenukazovatele a ukazovatele podmienenéé
programom,programom,

�� Výkonnostný rVýkonnostný ráámecmec -- jjasnasnéé a meratea merateľľnnéé dosiahnutdosiahnutéé mmééty a cielety a ciele

		 VýkonnostnVýkonnostnáá rezervarezerva -- 5 % vn5 % vnúútrotroššttáátne vytne vyččlenených finanlenených finanččných ných 
prostriedkov (prostriedkov (ččlenský lenský ššttáát, fond a kategt, fond a kategóória regiria regióónu)nu)

		 PredbePredbežžnnáá podmienenospodmienenosťť -- zaistenie zavedenia podmienok na zaistenie zavedenia podmienok na 
úúččinninnéé investovanieinvestovanie

		 MakroekonomickMakroekonomickáá podmienenospodmienenosťť -- ZosZosúúladenie s novým ladenie s novým 
hospodhospodáárskym riadenrskym riadeníímm
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ZjednoduZjednoduššenie pravidielenie pravidiel

		 spolospoloččnnéé pravidlpravidláá v rv ráámci spolomci spoloččnnéého strategickho strategickéého ho 
rráámcamca
politika spolitika súúdrdržžnosti, rozvoj vidieka, nnosti, rozvoj vidieka, náámornmornáá politika a politika politika a politika 
v oblasti rybnv oblasti rybnéého hospodho hospodáárstvarstva

		 momožžnosnosťť financovania programov z viacerých fondovfinancovania programov z viacerých fondov
EFRR, ESF a KohEFRR, ESF a Kohéézny fondzny fond

		 zjednoduzjednoduššený systený systéém implementm implementááciecie


 zoszosúúladenladenéé pravidlpravidláá v oblasti oprv oblasti opráávnenosti a trvaniavnenosti a trvania


 výraznejvýraznejššie vyuie využžíívanie zjednoduvanie zjednoduššených výdavkovených výdavkov


 spspáájanie platieb s výsledkamijanie platieb s výsledkami


 elektronickelektronickáá ssúúdrdržžnosnosťť –– jednotnjednotnéé kontaktnkontaktnéé miesto pre miesto pre 

prprííjemcovjemcov


 vyvvyváážžený prený príístup v oblasti kontrolystup v oblasti kontroly
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		 KomplexnKomplexnáá investiinvestiččnnáá stratstratéégia v sgia v súúlade s cielade s cieľľmi stratmi stratéégie Eurgie Euróópa pa 
20202020

		 PrepojenosPrepojenosťť s Ns Náárodným programom reforiem (NPR)rodným programom reforiem (NPR)
		 KoordinKoordináácia politiky scia politiky súúdrdržžnosti, rozvoja vidieka, finannosti, rozvoja vidieka, finanččných ných 

prostriedkov v oblasti nprostriedkov v oblasti náámornmornéého a rybnho a rybnéého hospodho hospodáárstvarstva
		 Zavedenie cieZavedenie cieľľov a ukazovateov a ukazovateľľov na meranie pokroku a ov na meranie pokroku a úúččinku inku 

opatrenopatreníí
		 EfektEfektíívnosvnosťť –– zavedenie výkonnostnzavedenie výkonnostnéého rho ráámcamca
		 ÚÚččinnosinnosťť –– posilnenie výkonnosti verejnej sprposilnenie výkonnosti verejnej spráávy, odstravy, odstraňňovanie ovanie 

byrokraciebyrokracie

Partnerská
dohoda

Postup vyuPostup využžíívania finanvania finanččných ných 
prostriedkov Eprostriedkov EÚÚ

Operačné
programy

Spoločný 
strategický rámec
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Navrhovaný viacroNavrhovaný viacroččný ný 
rozporozpoččet Eet EÚÚ (2014 (2014 –– 2020)2020)

Politika 
súdržnosti

33 % (€336 mld.)

Nástroj 
Spájame Európu

4 % (€40 mld.)

Ostatné politiky

(pôdohospodárstvo, 
výskum, vonkajšia pomoc 

atď.)

63 % (€649 mld.)
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GeografickGeografickéé pokrytie podporypokrytie podpory

HDP na obyvateľa* < 75 % 
priemeru EÚ

75-90 % > 90 %

* index EÚ 27 = 100

menej rozvinuté regióny 

prechodné regióny 

rozvinutejšie regióny 

3. kategórie regiónov

Kanárske ostrovy

Guyana

Réunion 

Guadeloupe/
Martinik

Madeira

Azorské ostrovy

Malta

�

�

�

�

�

�

�
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FinanFinanččnnéé rozdelenie podporyrozdelenie podpory

Dotácia z rozpočtu 
(v %) 

Zahrnuté obyvateľstvo
(v miliónoch)

¹ 10 miliárd EUR z Kohézneho fondu sa vyčlení na
nástroj „Spájame Európu“

Menej rozvinuté regióny/členské štáty Prechodné regióny Rozvinutejšie regióny

68,7
%

11,6
%

15,8
%
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Rozdelenie zdrojov na maximalizRozdelenie zdrojov na maximalizááciu ciu 
úúččinkuinku

60% 20%

6%

44%

Energetická účinnosť a obnoviteľná energia

RozvinutejRozvinutejššie aie a prechodnprechodnéé
regiregióónyny Menej rozvinutMenej rozvinutéé regiregióónyny

Výskum a inovácie Konkurencieschopnosť MSP

Flexibilita – rozličné regióny majú rozdielne potreby
Mimoriadne ustanovenia pre bývalé konvergentné regióny

Sústredenie investícií z Európskeho fondu regionálne ho rozvoja
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Proces programovaniaProces programovania

Tematické ciele

Spolo čný strategický rámec

Stratégia Európa 2020, smernice, pilotné projekty

27 partnerských dohôd

[xxx] opera čných programov

Úroveň EÚ

Úroveň
členských štátov

národná / 
regionálna úrove ň

27 negocia čných mandátov
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TematickTematickéé ciele ciele 
1)1) Posilnenie výskumu, technologickPosilnenie výskumu, technologickéého rozvoja a inovho rozvoja a inovááciciíí
2)2) ZlepZlepššenie prenie príístupu k informstupu k informááciciáám a ku komunikam a ku komunikaččným technolným technolóógigiáám m 

a zlepa zlepššenie ich vyuenie ich využžíívania a kvalityvania a kvality
3)3) ZvýZvýššenie konkurencieschopnosti MSPenie konkurencieschopnosti MSP
4)4) Podpora prechodu na nPodpora prechodu na níízkouhlzkouhlííkovkovéé hospodhospodáárstvo vo vrstvo vo vššetkých etkých 

sektorochsektoroch
5)5) Podpora prispôsobovania sa zmenPodpora prispôsobovania sa zmenáám klm klíímy, predchmy, predcháádzania a riadenia dzania a riadenia 

rizrizííkk
6)6) Ochrana Ochrana žživotnivotnéého prostredia a presadzovanie efektho prostredia a presadzovanie efektíívneho vneho 

vyuvyužžíívania zdrojovvania zdrojov
7)7) Podpora udrPodpora udržžateateľľnej dopravy a odstranej dopravy a odstraňňovanie prekovanie prekáážžok v kok v kľľúúččových ových 

siesieťťových infraových infrašštrukttruktúúrachrach
8)8) Podpora zamestnanosti a mobility pracovnej silyPodpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily
9)9) Podpora sociPodpora sociáálneho zalneho začčlenenia a boj proti chudobelenenia a boj proti chudobe
10)10) Investovanie do vzdelania, zruInvestovanie do vzdelania, zruččnostnostíí a celoa celožživotnivotnéého vzdelho vzdeláávaniavania
11)11) ZvyZvyššovanie inovanie inšštituciontitucionáálnych kapaclnych kapacíít a efektivity verejnej sprt a efektivity verejnej spráávy vy 
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Politika zameranPolitika zameranáá na investna investííciecie

Podpora vyuPodpora využžíívania inovavania inovaččných finanných finanččných nných náástrojovstrojov
�� rozrozšširovanie rozsahu na virovanie rozsahu na vššetky oblasti investovaniaetky oblasti investovania
�� prehprehľľadnejadnejšíší regularegulaččný rný ráámecmec
�� 10 % bonus na inova10 % bonus na inovaččnnéé finanfinanččnnéé nnáástroje a rozvoj pod vedenstroje a rozvoj pod vedeníím m 

SpoloSpoloččenstvaenstva
�� rozrozšíšírenie morenie možžnostnostíí, ktor, ktoréé ponponúúkajkajúú flexibilitu manaflexibilitu manažžéérom programurom programu

MaximMaximáálne intenzity financovanialne intenzity financovania
�� 7575--85 % v menej rozvinutých a najod85 % v menej rozvinutých a najodľľahlejahlejšíších regich regióónochnoch
�� 60 % v prechodných regi60 % v prechodných regióónoch noch 
�� 50 % v rozvinutej50 % v rozvinutejšíších regich regióónochnoch
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Intenzity financovaniaIntenzity financovania

Zdroj/
Prijímateľ

organizácie 
štátnej správy

ostatné subjekty 
verejnej správy

(VÚC, obce, 
MVO)

súkromný sektor 
mimo schém št. 

pomoci

súkromný sektor 
(schémy pomoci 

de minimis)

súkromný sektor 
(schémy št. 

pomoci)

EÚ 85,0 % 85,0 % 85,0 % intenzita pomoci 
stanovená
riadiacim 
orgánom

maximálna 
intenzita štátnej 

pomoci

ŠR 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 %

prijímateľ 0,0 % 5,0 % 10,0 %

miera 
spolufinancovani

a stanovená
riadiacim 
orgánom

podľa príslušnej 
schémy štátnej 

pomoci

Menej rozvinuté regióny
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Intenzity financovaniaIntenzity financovania

Zdroj/
Prijímateľ

organizácie 
štátnej správy

ostatné subjekty 
verejnej správy

(VÚC, obce, 
MVO)

súkromný sektor 
mimo schém št. 

pomoci

súkromný sektor 
(schémy pomoci 

de minimis)

súkromný sektor 
(schémy št. 

pomoci)

EÚ 50,0 % 50,0 % 50,0 % intenzita pomoci 
stanovená
riadiacim 
orgánom

maximálna 
intenzita štátnej 

pomoci

ŠR 50,0 % 45,0 % 40,0 % 0,0 %

prijímateľ 0,0 % 5,0 % 10,0 %

miera 
spolufinancovani

a stanovená
riadiacim 
orgánom

podľa príslušnej 
schémy štátnej 

pomoci

Viac rozvinuté regióny
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StratStratéégia inteligentnej gia inteligentnej ššpecializpecializááciecie

�� RIS 3 RIS 3 -- ex ante podmienka ex ante podmienka ččerpania fondov pre cieerpania fondov pre cieľľ 1 1 
Posilnenie výskumu, technologickPosilnenie výskumu, technologickéého rozvoja a inovho rozvoja a inovááciciíí

�� Ciele:Ciele:
	 prispieť k posilneniu ukotvenia kľúčového priemyslu a k 

diverzifikácií hospodárstva
	 zvýšenie podielu využívania vlastného výskumu, inovácií a 

kreativity
	 podpora podnikateľského prostredia priaznivého pre inovácie a 

jeho internacionalizácia
	 budovanie inovačných kapacít v hospodárskej praxi
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Oblasti hospodOblasti hospodáárskej rskej ššpecializpecializááciecie
	 Automobilový priemysel a strojárstvo
	 Spotrebná elektronika a elektrické prístroje
	 Informačné a komunikačné produkty a služby
	 Výroba a spracovanie železa a ocele

StratStratéégia inteligentnej gia inteligentnej ššpecializpecializááciecie

PerspektPerspektíívne oblasti vne oblasti ššpecializpecializááciecie
� Automatizácia, robotika a digitálne technológie
� Spracovanie a zhodnotenie ľahkých kovov a ich zliatin
� Výroba a spracovanie polymérov a progresívnych chemických 

substancií (vrátane smart fertilizations) 
� Kreatívny priemysel
� Zhodnocovanie domácej surovinovej základne
� Podpora inteligentných technológií v oblasti spracovania surovín 

a odpadov v regióne výskytu.
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Oblasti Oblasti ššpecializpecializáácie zcie z hhľľadiska dostupných vedeckých aadiska dostupných vedeckých a výskumných výskumných 
kapackapacíítt
	 materiálový výskum a nanotechnológie, 
	 informačno-komunikačné technológie,
	 biotechnológie a biomedicína, 
	 pôdohospodárstvo a životné prostredie, vrátane moderných 

chemických technológií šetrných k životnému prostrediu,
	 udržateľná energetika a energie.

StratStratéégia inteligentnej gia inteligentnej ššpecializpecializááciecie
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NNáástrojestroje (výber):
- inovačné vouchre 
- schéma typu SBIR
- podpora spolupráce podnikov s akademickým sektorom
- projekty transferu technológií
- projekty pre budovanie VaI kapacít v podnikoch
- pilotné projekty na zakladanie technologických a prototypových centier
- finančné nástroje (úverové, záručné, rizikové, daňové stimuly)
- grantové schémy
- podpora inkubátorov
- podpora klastrov
- poradenstvo a vzdelávanie zamerané na zvyšovanie povedomia v oblasti 

inovácií a podnikania 
- legislatívne zmeny pre znižovanie regulačného zaťaženia
- odstraňovanie prekážok v oblasti rozvoja kapitálového trhu 
- podpora proexportných aktivít
- projekty na zlepšenie ochrany a využívania duševného vlastníctva 

StratStratéégia inteligentnej gia inteligentnej ššpecializpecializááciecie
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RADA VLÁDY PRE VEDU, TECHNIKU A INOVÁCIE

Stála komisia RV VTI pre implementáciu RIS3

VLÁDAVLÁDAVLÁDAVLÁDA

MINISTERSTVÁ

MŠVVaŠ SR                                 MH SR

ministerstvá, orgány štátnej správy, regionálna, miestna 

samospráva, SAV, univerzity, zamestnávateľské 

organzácie

TECHNOLOGICKÁ AGENTÚRA

PREDSEDNÍCTVO

VÝSKUMNÁ AGENTÚRA

PREDSEDNÍCTVO

StratStratéégia inteligentnej gia inteligentnej ššpecializpecializááciecie
Schéma implementácie
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1.1. Výskum a inovVýskum a inováácie (Mcie (MŠŠVVVVŠŠ),),

2.2. Kvalita Kvalita žživotnivotnéého prostredia (Mho prostredia (MŽŽP),P),

3.3. IntegrovanIntegrovanáá infrainfrašštrukttruktúúra (MDVRR),ra (MDVRR),

4.4. Integrovaný regionIntegrovaný regionáálny operalny operaččný program (MPaRV),ný program (MPaRV),

5.5. ĽĽudskudskéé zdroje, zamestnanoszdroje, zamestnanosťť a soc. inkla soc. inklúúzia (MPSVR),zia (MPSVR),

6.6. EfektEfektíívna verejnvna verejnáá sprsprááva (MV)va (MV)

ĎĎalalššie programy: ie programy: 

TechnickTechnickáá pomoc, Rozvoj vidieka, Rybnpomoc, Rozvoj vidieka, Rybnéé hospodhospodáárstvo, rstvo, 
EurEuróópska pska úúzemnzemnáá spoluprspoluprááca a program INTERACTca a program INTERACT

OperaOperaččnnéé programy pre obdobieprogramy pre obdobie
2014 2014 –– 20202020
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ImplementImplementáácia:cia:
�� riadiace orgriadiace orgáányny
�� sprostredkovatesprostredkovateľľskskéé orgorgáány ny –– výzvyvýzvy
�� certifikacertifikaččnnéé orgorgáányny
�� nnáárodnrodnéé projektyprojekty
�� globglobáálne grantylne granty

OtvorenOtvorenéé ototáázkyzky (???)(???)
 deliace ldeliace líínie medzi jednotlivými OP nie medzi jednotlivými OP 

 koordinkoordináácia a synergia medzi opatreniami na podporu podnikania cia a synergia medzi opatreniami na podporu podnikania 
navrhnutými v rnavrhnutými v ráámci jednotlivých OPmci jednotlivých OP

 vzvzťťah medzi implementaah medzi implementaččnými nými šštrukttruktúúrami OP VaI a RIS 3 rami OP VaI a RIS 3 
 systsystéém implementm implementáácie financie finanččných nných náástrojovstrojov

OperaOperaččnnéé programy pre obdobieprogramy pre obdobie
2014 2014 –– 20202020
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IdentifikIdentifikáácia opatrencia opatreníí šštrukturtrukturáálnych fondov lnych fondov 
na podporu podnikaniana podporu podnikania

PrioritnPrioritnáá osos Tematický cieTematický cieľľ RiadiaciRiadiaci
orgorgáánn

SprostredSprostred
orgorgáánn

Operačný program 
Výskum a inovácie
(OP VaI)

2  Podnikateľské
prostredie priaznivé
pre inovácie

(TC1) Posilnenie výskumu, 
technologického rozvoja 
a inovácií

MŠVVŠ
SR

MH SR

(TC3) Zvýšenie 
konkurencieschopnosti MSP

(TC4) Podpora prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo 
vo všetkých sektoroch

(TC8) Podpora 
zamestnanosti a mobility 
pracovnej sily

Operačný program 
Kvalita životného 
prostredia
(OP KŽP) 

3 Energeticky 
efektívne 
nízkouhlíkové
hospodárstvo

(TC4) Podpora prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo 
vo všetkých sektoroch

MŽP MHSR

Integrovaný 
regionálny 
operačný program
(IROP) 

3 Konkurencieschopné
a atraktívne regióny 
pre podnikanie a 
zamestnanosť

(TC3) Zvýšenie 
konkurencieschopnosti MSP

MPaRV 
SR



jún
2014

2. polovica
2014

január
2012

2012

Pripomienk
ovanie 

Spoločného 
strategickéh

o rámca

Návrh 
viacročného 

rozpočtu
Dohoda o 

počte 
operačných 
programov 

Schválenie 
Partnerskej 

dohody,
schválenie 
operačných 
programov

december
2011

Vypracovanie 
Spoločného 

strategického 
rámca

október
2011

Návrhy 
Politiky 

súdržnosti EÚ
2014-2020

jún
2011

Návrh 
viacročného 
finančného 

rámca

marec
2010

Prijatie 
stratégie 

Európa 2020

ČČasový harmonogramasový harmonogram

Návrh 
Partnerskej 

dohody,
schválenie 
stratégie

RIS 3

koniec
2013

Schválenie 
viacročného 
finančného 

rámca,
prijatie balíka 

nových 
právnych 
predpisov

Spustenie 
implemen-

tácie
operačných 
programov
2014-2020

2525
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FinanFinanččnnéé nnáástrojestroje
		 vyvyččlenenlenenéé 3 % z celkovej3 % z celkovej nnáárodnej rodnej alokalokááciecie ESIF pre SR (424 mil.ESIF pre SR (424 mil.€€))

		 rozrozšíšírenie morenie možžnostnostíí vyuvyužžitia finanitia finanččných nných náástrojov strojov na vna vššetky tematicketky tematickéé
cieleciele

		 zvýzvýššenenáá flexibilitaflexibilita implementimplementáácie prostredncie prostrednííctvom nctvom náástrojov strojov ššitých na itých na 
mieru (tailormieru (tailor--made) alebo prostrednmade) alebo prostrednííctvom nctvom náástrojov pripravených EK (offstrojov pripravených EK (off--
thethe--shelf)shelf)

		 momožžnosnosťť kombinkombináácie financovaniacie financovania prostr. finanprostr. finanččných nných náástrojov sstrojov s ďďalalšíšími mi 
formami podporyformami podpory

		 momožžnosnosťť zapozapoččíítania tania finanfinanččných prostriedkov sných prostriedkov súúkromnkromnéého sektoraho sektora vo vo 
finanfinanččnom nnom náástroji do nstroji do náárodnrodnéého spolufinancovaniaho spolufinancovania

		 leplepšíší systsystéém motivm motivááciecie pre finanpre finanččných sprostredkovatených sprostredkovateľľovov

		 zjednoduzjednoduššenie pravidiel v oblasti enie pravidiel v oblasti ššttáátnej pomocitnej pomoci

		 systsystéém implementm implementáácie:cie:
		 holdingový fondholdingový fond
		 individuindividuáálne nlne náástrojestroje
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SIH (Slovenský InvestiSIH (Slovenský Investiččný Holding)ný Holding)
navrhovannavrhovanáá šštrukttruktúúrara

Slovenský Investičný 
Holding

SZRB a.s.

Dozorná rada (RO1, RO2 ,...)

zdroje z štrukturálnych 
fondov (OP)

súkromní
investori

RO2,...RO1

“Tailor made”

Fond energetickej 
účinnosti

Fond rizikového 
kapitálu

Fond mestského 
rozvoja

Projekty, investície

Infraštruktúra

SIF (odpadové
hospodárstvo, OZE)

FOSFOR (sociálny 
rozvojový kapitál)

Fond fondov

Špeciálne fondy
(manažéri fondov = 

finanční
sprostredkovatelia)

Projekty, 
investície

“Off-the-shelf”

SZRB AM

manažér

100%
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KomunitKomunitáárne programyrne programy
pre oblaspre oblasťť podnikaniapodnikania

		 COSME (2,5 mld. COSME (2,5 mld. €€) ) –– 4 komponenty:4 komponenty:
		 zlepzlepššenie prenie príístupu MSP k financistupu MSP k financiáámm
		 zlepzlepššenie prenie príístupu na zahranistupu na zahraniččnnéé trhytrhy
		 podpora podnikatepodpora podnikateľľov ov 
		 zlepzlepššenie renie ráámcových podmienok pre konkurencieschopnosmcových podmienok pre konkurencieschopnosťť podnikaniapodnikania

		 Horizont 2020 (77 mld. Horizont 2020 (77 mld. €€) ) –– komponenty:komponenty:
		 spolospoloččnnéé projekty pre výskum, vývoj a inovprojekty pre výskum, vývoj a inovááciecie

		 NNáástroj na podporu MSPstroj na podporu MSP

		 PPP PPP –– spolospoloččnnéé technologicktechnologickéé iniciatiniciatíívy (podniky vs vedeckovýsk. org.)vy (podniky vs vedeckovýsk. org.)

		 finanfinanččnnéé nnáástrojestroje

		 Akcie Marie SklodowskaAkcie Marie Sklodowska--Curie (stCurie (stáážže, e, šškolenia, spoluprkolenia, spoluprááca, výskum)ca, výskum)

		 Eurostars (výskumnEurostars (výskumnéé MSP)MSP)

		 LEIT (Leadership in Enabling & Industrial Technologies)LEIT (Leadership in Enabling & Industrial Technologies)

		 spolospoloččenskenskéé výzvy (klimatickvýzvy (klimatickáá zmena, potravinovzmena, potravinováá bezpebezpeččnosnosťť apod.)apod.)
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www.ec.europa.eu/inforegiowww.ec.europa.eu/inforegio

www.nsrr.sk/sk/programovewww.nsrr.sk/sk/programove--obdobieobdobie--20142014------2020/2020/

www.access2finance.eu/www.access2finance.eu/

www.ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_www.ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_

en.htmen.htm

www.ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfmwww.ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

www.een.skwww.een.sk ;; www.msponline.sk/www.msponline.sk/

InformInformáácie k operacie k operaččným programomným programom


 webstrwebstráánky prnky prííslusluššných ministerstiev ných ministerstiev –– riadiacich riadiacich 

orgorgáánov operanov operaččných programovných programov

InformInformáácie o programoch Ecie o programoch EÚÚ na podporu na podporu 
podnikaniapodnikania
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ĎĎakujem za Vaakujem za Vaššu pozornosu pozornosťť


