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Nové opatrenia na podporu MSP

v programovom období 2014 - 2020



Filozofia podpory zo zdrojov EÚ

2

zdroje EŠIF zdroje EŠIF
Program 

Horizont 2020

Program 

Horizont 2020

• Cieľ podpory EÚ: vytvoriť synergiu a komplementaritu medzi rôznymi podpornými nástrojmi

• Príklad synergie podpory v oblasti podnikania, výskumu a inovácií 

Základný výskum Aplikovaný výskum Komercionalizácia

Budovanie kapacít Vývoj a testovanie Inovácia             trh



Operačný program Výskum a inovácie
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 Schválený medzi prvými OP:
» Vládou SR: 14. mája 2014
» EK 28. októbra 2014

 spoločný programový dokument MŠVVaŠ SR a MH SR pre poskytovanie podpory z fondov EŠIF

 Alokácia: 2 266 776 537 EUR (prostriedky ERDF) + spolufinancovanie

 Cieľ: 

Vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a 
podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného 
piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a 
zamestnanosti

 Riadiaci orgán – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)

 Sprostredkovateľský orgán – Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR)

 Východiskový strategický dokument - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú 
špecializáciu (RIS3)



Ciele podpory OP VaI v oblasti podpory 

podnikania
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 komplexná a systematická podpora podnikov v priebehu ich celého životného
cyklu

 stimulovanie rastu konkurencieschopnosti existujúcich MSP prostredníctvom
podpory vytvárania inovatívnych produktov a služieb a uplatňovania nových
obchodných modelov v podnikaní

 generovanie MSP s rastovým potenciálom, ktoré dokážu kooperovať s vedecko-
výskumnými inštitúciami a využívať výsledky vedecko-výskumného procesu
v podnikateľskej praxi

 realizácia špecifických opatrení zameraných na kombináciu finančnej podpory,
odborného poradenstva, vytvorenia podmienok pre zavádzanie alternatívnych
foriem podnikania a sociálnych inovácií apod.



Novinky v OP VaI v porovnaní s predchádzajúcim

programovým obdobím

 osobitná širokospektrálna podpora MSP, začínajúcich aj existujúcich, s dôrazom na 
zvyšovanie ich konkurencieschopnosti 

 podpora sieťovania podnikov, vrátane klastrov a technologických platforiem, 
zapojených do VVaI aktivít

 vytvorenie mechanizmov zvyšovania povedomia o potrebe ochrany práv duševného 
vlastníctva, ako aj priame mechanizmy ochrany v rámci EPO

 možnosť podpory projektov realizovaných v rámci BSK

 zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ

 podpora alternatívnych foriem podnikania

 priame prepojenie na štátnu inovačnú politiku prostredníctvom RIS3 SK

 dôraz na obsahové výstupy projektov
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Prepojenie na oblasti špecializácie RIS3:

• Oblasti hospodárskej špecializácie: Automobilový priemysel a strojárstvo; Spotrebná elektronika 

a elektrické prístroje; Informačné a komunikačné produkty a služby; Výroba a spracovanie železa a ocele.

• Perspektívne oblasti špecializácie: 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 pracovania surovín a odpadov v regióne výskytu.

• Oblasti špecializácie z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít: 

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

• Dôraz na lepšie využitie existujúcej a novej výskumnej infraštruktúry: spájanie existujúcich 
menších VC do väčších interdisciplinárnych; konsolidácia VI; zdieľanie VI; peer review; internacionalizácia 
a medzinárodná spolupráca

• Zmeny v implementácii: 2-kolové odborné hodnotenie (OH); účasť zahraničných expertov v OH; 
zjednodušovanie vykazovania výdavkov a procesov
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Zmeny oproti predchádzajúcemu

programovému obdobiu
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Cieľ podpory OP VaI - oblasti špecializácie RIS3
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Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie

ministerstvá, orgány štátnej správy, regionálna, 

miestna samospráva, SAV, univerzity, 

zamestnávateľské organzácie

Stála komisia RV VTI pre implementáciu 

RIS3

prierezový výkonný orgán RV VTI 

VÝSKUMNÁ AGENTÚRA TECHNOLOGICKÁ AGENTÚRA

VLÁDA

MINISTERSTVÁ

MŠ SR MH SR

RADA VÝSKUMNEJ AGENTÚRY RADA TECHNOLOGICKEJ AGENTÚRY

Sekcia štruturálnych 

fondov EU MŠVVaŠ SR - 

RO OP VaI

Sekcia podporných 

programov 

MH SR - SO OP VaI

Vzťah na implementačné agentúry ostatných ministerstiev 

relevantné pre RIS3

Tematické pracovné skupiny s aktualizovaným zložením

Schéma systému implementácie RIS3
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Štruktúra Operačného programu 

Výskum a inovácie

Operačný program

Výskum a inovácie

Tematický cieľ 1 –

Posilnenie technologického 

rozvoja a inovácií

Tematický cieľ 3

Zvýšenie 

konkurencieschopnosti MSP

PO5 – Technická pomoc

Prioritná os 1 –

Podpora výskumu, vývoja 

a inovácií

Prioritná os 2

Podpora výskumu, vývoja a 

inovácií v BSK

Prioritná os 3

Posilnenie 

konkurencieschopnosti a rastu 

MSP

Prioritná os 4

Rozvoj konkurencieschopných 

MSP v BSK

Implementácia:

MŠVVaŠ SR a MH SR

Implementácia:

MH SR

Implementácia:

MH SR
Implementácia:

MŠVVaŠ SR a MH SR
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Prioritná os Fond
Kategória 

regiónu
Tematický cieľ EÚ zdroje

Národné 

spolufinancovanie

Celkové 

financovanie

Prioritná os 1 EFRR menej rozvinutý

01 – Posilnenie výskumu, 

technologického rozvoja a 

inovácií

1 651 433 879,00 1 056 553 753,00 2 707 987 632,00

Prioritná os 2 EFRR rozvinutejší

01 - Posilnenie výskumu, 

technologického rozvoja a 

inovácií

144 295 649,00 155 891 595,00 300 187 244,00

Prioritná os 3 EFRR menej rozvinutý
03 - Zvýšenie 

konkurencieschopnosti MSP
376 415 000,00 189 014 599,00 565 429 599,00

Prioritná os 4 EFRR rozvinutejší
03 - Zvýšenie 

konkurencieschopnosti MSP
24 632 009,00 24 632 009,00 49 264 018,00

Prioritná os 5 EFRR menej rozvinutý N/A 67 585 000 11 926 765 79 511 765

Prioritná os 5 EFRR rozvinutejší N/A 2 415 000 2 415 000 4 830 000

Celkom 2 266 776 537 1 440 433 721 3 707 210 258

Financovanie Operačného programu

Výskum a inovácie



Schéma časti OP VaI v gescii MŠVVaŠ SR – TC1

TEMATICKÝ CIEĽ 1

Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a 

inovácií 

PRIORITNÁ OS 1

Podpora výskumu, vývoja a inovácií

PRIORITNÁ OS 2

Podpora výskumu, vývoja a inovácií v BSK

INVESTIČNÁ PRIORITA 1.1

Rozšírenie výskumnej a inovačnej 

infraštruktúry a kapacít...

ŠPECIFICKÝ CIEĽ  1.1.1

Zvýšenie výkonnosti systému VaV

prostr. horizontálnej podpory 

techn. transferu a IKT

INVESTIČNÁ PRIORITA 2.1

Rozšírenie výskumnej a inovačnej 

infraštruktúry a kapacít v BSK

ŠPECIFICKÝ CIEĽ  2.1.1

Zvýšenie výskumnej aktivity  BSK 

prostr. poslinenia výsk. inštitúcií
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INVESTIČNÁ PRIORITA 1.2

Podpora investovania podnikov do 

výskumu a inovácie...

INVESTIČNÁ PRIORITA 2.2

Podpora investovania podnikov do 

výskumu a inovácie...

ŠPECIFICKÝ CIEĽ  1.2.1

Zvýšenie súkromných investícií 

prostr. spolupráce výsk. inštitúcií a 

podnikateľskej sféry

ŠPECIFICKÝ CIEĽ  2.2.1

Zvýšenie súkromných investícií 

prostr. budovania výsk.-

vývojových centier v BSK

ŠPECIFICKÝ CIEĽ  1.1.2

Zvýšenie účasti SR v projektoch 

medzinárodnej spolupráce

ŠPECIFICKÝ CIEĽ  1.1.3

Zvýšenie výsk. kapacity prostr. 

koordinácie a konsolidácie VaV

potenciálu výsk. inštitúcií



Príklady aktivít pre špecifický cieľ 1.1.1:

• Mobilizácia transferu poznatkov a technológií do praxe z výskumných inštitúcií do praxe 
(pokračujúca aktivita z programového obdobia 2007 – 2013)

• Informačný systém výskumu a vývoja/prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií 
(pokračujúca aktivita z programového obdobia 2007 – 2013)

• Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktúra pre inštitúcie VaV (pokračujúca aktivita z 
programového obdobia 2007 – 2013), ďalší rozvoj a modernizácia/rozšírenie aj obsahového 
zamerania dátového centra VaV

• Podpora národného systému pre popularizáciu VaV (pokračujúca aktivita z programového 
obdobia 2007 – 2013)
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Prioritná os 1 (MŠVVaŠ SR) – prehľad aktivít



Príklady aktivít pre špecifický cieľ 1.1.2:

• Synergické a komplementárne financovanie projektov schválených v rámci Horizontu 2020, 
Stratégie EÚ pre dunajský región, EITI, Eureka, Eurostars 2, Erazmus+, resp. ďalších 
medzinárodných programov a iniciatív v oblastiach špecializácie RIS3 SK

• Financovanie tzv. „shortlisted“ projektov z Horizontu 2020 v oblastiach špecializácie RIS3 SK

• Horizontálna podpora účasti SR v ERA/internacionalizácia VaV SR, podpora aktivít styčnej 
kancelárie SR pre VaV v Bruseli, vrátane podpory zintenzívnenia aktivít podporných štruktúr 
(národné kontaktné body)

• Podpora účasti v ostatných medzinárodných iniciatívach, ako napr. ERA-NET, Európske 
technologické platformy, EURAXESS

• Podpora účasti v ostatných medzinárodných iniciatívach, ako napr. ERA-NET, Európske 
technologické platformy, EURAXESS
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Prioritná os 1 (MŠVVaŠ SR) – prehľad aktivít



Príklady aktivít pre špecifický cieľ 1.1.3:

• Modernizácia a ďalší rozvoj infraštruktúry a technologického zázemia výskumných inštitúcií 
mimo podnikateľského sektora v oblastiach špecializácie RIS3 SK

• Podpora návratu špičkových slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí, resp. pritiahnutie 
zahraničných špičkových vedcov/resp. odborníkov z aplikačnej sféry pre dlhodobejšie 
pôsobenie v rámci slovenských inštitúcií VaV v oblastiach špecializácie RIS3 SK – možnosť 
kombinovať aj s Marie Skłodowska-Curie COFUND/ERA Chairs
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Prioritná os 1 (MŠVVaŠ SR) – prehľad aktivít



Príklady aktivít pre špecifický cieľ 1.2.1:

• Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (podnik -
príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK

– V rámci takýchto výskumných centier bude podporovaná celá škála činnosti pokrývajúca excelentný 
výskum a experimentálny vývoj v rámci jedného projektu tak, ako budú prirodzene potrebné pre 
konkrétny projekt. Podporené budú ak aktivity pred-komerčnej povahy (pre-competitive) – výskum s 
vyšším rizikom, ale súčasne s vysokým následným potenciálom na dosiahnutie prelomových/unikátnych 
výsledkov

– kolaboratívny výskum: tému výskumu/vývoja určuje podnik, partneri musia byť ďalšie podnikateľské 
subjekty a/alebo výskumné inštitúcie nevykonávajúce hospodársku činnosť. Cieľom je je vytvoriť 
konkrétne výsledky, následne využiteľné v praxi (prototyp/patentovateľné duševné vlastníctvo/nový 
postup/metóda a pod.)

• Schéma 1: podpora individuálnych priemyselných výskumných centier - minimálne 1 
akademický partner, doba trvania projektov od 3 do 7 rokov

• Schéma 2: dlhodobý strategický výskumný program - podpora väčších konzorcií akademickej 
a priemyselnej sféry, doba trvania projektov 5 – 7 rokov, dvojkolové hodnotenie
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Prioritná os 1 (MŠVVaŠ SR) – prehľad aktivít



Schéma časti OP VaI v gescii MH SR – TC1

TEMATICKÝ CIEĽ 1

Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a 

inovácií 

PRIORITNÁ OS 1

Podpora výskumu, vývoja a inovácií

PRIORITNÁ OS 2

Podpora výskumu, vývoja a inovácií v BSK

INVESTIČNÁ PRIORITA 1.2

Podpora investovania podnikov do výskumu a 

inovácie...

ŠPECIFICKÝ CIEĽ  1.2.2

Rast výskumno-vývojových a inovačných 

kapacít v priemysle a službách

INVESTIČNÁ PRIORITA 2.2

Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie...

ŠPECIFICKÝ CIEĽ  2.2.2

Rast výskumno-vývojových a inovačných 

kapacít v priemysle a službách v BSK
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Prioritná os 1 (MH SR) – prehľad aktivít

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.2.2 

Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

PRÍKLADY AKTIVÍT

 BUDOVANIE nových a podpora existujúcich výskumných, vývojových a inovačných kapacít v podnikoch a/alebo
zoskupeniach podnikov (najmä v klastroch) za účelom realizácie projektov s inovačným potenciálom

 PODPORA výskumných, vývojových a inovačných aktivít (technologických a netechnologických) v podnikoch
a/alebo zoskupeniach podnikov (najmä v klastroch)

 PODPORA sieťovania podnikov, vrátane klastrov a technologických platforiem, zapojených do výskumno-
vývojových a inovačných aktivít

 PODPORA medzisektorových partnerstiev, spolupráce podnikov a výskumných inštitúcií

 PODPORA aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva

 ZVYŠOVANIE kvality a efektivity výrobných, technologických procesov prostredníctvom zvyšovania
technologickej a inovačnej úrovne v podnikoch

 PODPORA zavádzania inovatívnych výrobkov a služieb na trh

 ZVYŠOVANIE inovačnej výkonnosti formou špecializovaného poradenstva a technologického predvídania
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Prioritná os 1 (MH SR) – prehľad aktivít

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.2.2
Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Oprávnení prijímatelia:

 štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie v pôsobnosti
MH SR

 fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie

 združenia fyzických alebo právnických osôb

 neziskový sektor

PODPORA VEĽKÝCH PODNIKOV

realizovaná za predpokladu rešpektovania dvoch princípov preferovania MSP:

a) nižšia miera financovania pre veľké podniky v porovnaní s MSP
b) preukázanie zapojenia MSP a/alebo verejného orgánu
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ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.2.2

Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v 
Bratislavskom kraji 

PRÍKLADY AKTIVÍT

 ZVYŠOVANIE inovačného potenciálu podnikov v rámci BK

 PODPORA medzisektorových partnerstiev a spolupráce podnikov

 PODPORA aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva

 ZVYŠOVANIE inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov BK poskytovaním
špecializovaných služieb a poradenstva
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Prioritná os 2 (MH SR) – prehľad aktivít



ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.2.2

Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v 
Bratislavskom kraji

Oprávnení prijímatelia:

 štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie v pôsobnosti MH SR

 fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie

 združenia fyzických alebo právnických osôb

 neziskový sektor.

PODPORA VEĽKÝCH PODNIKOV

realizovaná pri rešpektovaní dvoch princípov preferovania MSP:

a) nižšie miera financovania pre veľké podniky v porovnaní s MSP

b) preukázanie zapojenia MSP a/alebo verejného orgánu

20

Prioritná os 2 (MH SR) – prehľad aktivít



Schéma časti OP VaI v oblasti podpory TC3
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TEMATICKÝ CIEĽ 3

Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP

PRIORITNÁ OS 3

Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

PRIORITNÁ OS 4

Rozvoj konkurencieschopných MSP v BSK

INVESTIČNÁ PRIORITA 3.1
Podpora podnikania, najmä 

prostredníctvom uľahčenia 

využívania nových nápadov v 

hospodárstve a podpory 

zakladania nových firiem...

INVESTIČNÁ PRIORITA 4.1
Podpora kapacity MSP pre rast na 

regionálnych, celoštátnych a 

medzinárodných trhoch a zapojenie 

sa do procesov inovácií

INVESTIČNÁ PRIORITA 3.2
Vývoj a uplatňovanie nových 

obchodných modelov MSP, najmä 

v rámci internacionalizácie 

INVESTIČNÁ PRIORITA 3.3
Podpora vytvárania a rozširovania 

vyspelých kapacít pre vývoj 

produktov a služieb  

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1.1

Nárast vzniku nových, 

konkurencieschopných MSP

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.2.1

Nárast internacionalizácie MSP a 

využívania možností jednotného trhu 

EÚ

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.3.1

Zvýšenie  konkurencieschopnosti 

MSP vo fáze rozvoja

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4.1.1

Nárast  podielu ziskových MSP v BSK



Komplexná podpora MSP

v rámci prioritných osí 3 a 4 OP VaI

Špecifický cieľ 3.1.1
(Investičná priorita 3a)

Špecifický cieľ 4.1.1
(Investičná priorita 3d)

Špecifický cieľ 3.3.1
(Investičná priorita 3c)

Špecifický cieľ 4.1.1
(Investičná priorita 3d)

Špecifický cieľ 3.2.1
(Investičná priorita 3b)

Špecifický cieľ 4.1.1
(Investičná priorita 3d)

Iniciačné/
počiatočné

štádium

Rozvojové
štádium

Internacio-

nalizácia
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• Prispieva k Tematickému cieľu 3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP

 finančné nástroje

 národné projekty

 grantové schémy

 finančné nástroje

 národné projekty

 grantové schémy

 národné projekty

 grantové schémy

štádium 

životného cyklu

cieľ OP VaI/

investičná priorita
forma intervencie
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ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1.1
Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP

PRÍKLADY AKTIVÍT

 PODPORA nových a začínajúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov

 PODPORA sieťovania neformálnych investorov pri financovaní úvodných fáz podnikateľského cyklu

 PODPORA činnosti a rozvoj podnikateľských centier v regiónoch SR (koncept NPC) s cieľom etablovania
inštitúcií pre MSP, ako aj záujemcov o podnikanie s využitím existujúcej infraštruktúry

 PODPORA úspešnej podnikateľskej praxe a stimulovanie podnikateľského ducha

 POSKYTOVANIE dlhodobých poradenských služieb

 PODPORA využitia nových nápadov v hospodárstve – schéma SBIR

 IDENTIFIKÁCIA A VYUŽÍVANIE sociálnych inovácií v podnikaní a pri vytváraní pracovných miest, najmä
pre znevýhodnené sociálne skupiny
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Prioritná os 3 – prehľad aktivít



ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1.1

Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP

Oprávnení prijímatelia:

 fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie spĺňajúce definíciu MSP

 združenia fyzických alebo právnických osôb

 neziskový sektor

 Slovak Business Agency

 štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie v pôsobnosti MH SR

 verejnoprávne inštitúcie zriadené zo zákona

 subjekty územnej samosprávy

 centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

(v prípade národného projektu rozvoj podnikateľských centier)
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Prioritná os 3 – prehľad aktivít



ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.2.1

Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ

PRÍKLADY AKTIVÍT

 ÚČASŤ slovenských podnikov na prezentačných podujatiach

 VYTVÁRANIE špecifických kapacít a činností na podporu internacionalizácie MSP v SR

 VYTVÁRANIE alternatívnych obchodných a podporných platforiem

 ZAPÁJANIE MSP do komunitárnych programov EÚ
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Prioritná os 3 – prehľad aktivít



ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.2.1

Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ

Oprávnení prijímatelia:

 fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie spĺňajúce definíciu MSP

 neziskový sektor

 združenia fyzických alebo právnických osôb

 Slovak Business Agency

 verejnoprávne inštitúcie zriadené zo zákona

 štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie v pôsobnosti MH SR
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Prioritná os 3 – prehľad aktivít



ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.3.1

Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

PRÍKLADY AKTIVÍT

 ROZVOJ existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov, úverové programy
pre rôzne segmenty MSP, tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP

 POSKYTOVANIE informačných a poradenských služieb pre rozvoj MSP

 VYUŽÍVANIE nástrojov elektronického podnikania MSP

 ROZVOJ alternatívnych foriem podnikania

 TVORBA nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu

 ZVYŠOVANIE štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP vrátane zelenej ekonomiky

 MONITOROVANIE podnikateľského prostredia s uplatňovaním princípu „Think Small First“
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Prioritná os 3 – prehľad aktivít



ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.3.1

Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Oprávnení prijímatelia:

 fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie spĺňajúce definíciu MSP

 združenia fyzických alebo právnických osôb

 neziskový sektor

 Slovak Business Agency

 štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie v pôsobnosti MH SR

 verejnoprávne inštitúcie zriadené zo zákona

 orgány územnej samosprávy

 Ministerstvo hospodárstva SR

 centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

(v prípade národného projektu rozvoj podnikateľských centier)
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Prioritná os 3 – prehľad aktivít



ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4.1.1

Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji

PRÍKLADY AKTIVÍT

 PODPORA nových a začínajúcich MSP prostredníctvom finančných nástrojov, resp.

grantov zameraných na podporu priemyslu a služieb, najmä poznatkovo intenzívnych

služieb (KIS) a nových, progresívnych odvetví

 PODPORA činnosti a rozvoj podnikateľského centra v Bratislavskom kraji (Národného

podnikateľského centra (NPC) v Bratislave) s cieľom etablovania podpornej inštitúcie

pre MSP, ako aj záujemcov o podnikanie

 PODPORA kreatívneho priemyslu v rámci BK
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Prioritná os 4 – prehľad aktivít



ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4.1.1

Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji

Oprávnení prijímatelia:

 fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie spĺňajúce definíciu MSP

 Slovak Business Agency

 verejnoprávne inštitúcie zriadené zo zákona

 štátne rozpočtové organizácie alebo štátne príspevkové organizácie v pôsobnosti

MH SR

 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (v prípade

národného projektu NPC)
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Prioritná os 4 – prehľad aktivít



 Očakávané zvýšené využitie v programovom období 2014 - 2020

 Realizácia prostredníctvom národných zdrojov EŠIF (operačné programy) aj prostredníctvom horizontálnych
programov:

- Horizont 2020

- COSME

- SME Instrument

- Program EaSI (na podporu zamestnanosti a sociálnych inovácií)

- Investičný plán pre Európu (Európsky fond pre strategické investície)

 Národné zdroje EŠIF: na Slovensku realizácia prostredníctvom fondu fondov (Slovenský investičný holding - SIH)

 Uvažovaná aj realizácia hybridných a kombinovaných nástrojov + nástroje návratnej pomoci (repayable assistance)

 Rozsiahly regulačný rámec, komplikované pravidlá (režim štátnej pomoci)

 Predpoklad uplatnenia FN zo zdrojov EŠIF: Ex ante analýza - realizovaná v obd. júl 2014 – január 2015, s cieľom
identifikovania zlyhaní trhu a medzier vo financovaní, proces identifikácie potrieb pre FN nie je uzavretý

OTVORENÉ OTÁZKY:

- využívanie zdrojov JEREMIE po r.2015 (po ukončení mandátu EIF),

- alokácia zdrojov EŠIF na finančné nástroje,

- nastavenie finančných nástrojov v oblasti podpory výskumu a inovácií
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Finančné nástroje



 Iniciatíva 5 predstaviteľov Európskej komisie na podporu Investičného plánu pre Európu p. Junckera, 
prezentovaná vo februári 2015

32

Iniciatíva EK za zvýšené 

využívanie finančných nástrojov
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VÝSKUM, VÝVOJ, INOVÁCIE

OCHR. ŽP, EFEKTÍVNE VYUŽ. ZDROJOV

Odporúčaný podiel využitia alokácie prostriedkov prostr. FN



 Cieľ: realizovať strategické alebo systémové opatrenia

 Využívajú sa aj na rôzne formy nepriamej podpory (informovanie, poradenstvo,

tvorba štúdií a pilotných projektov)

 V rámci časti OP VaI v pôsobnosti MHSR budú realizované 3 agentúrami:

 Slovak Business Agency

 Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

 Agentúra Sario

 Touto formou bude realizovaný aj koncept Národného podnikateľského centra

(NPC)
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Podpora formou národných projektov



1.2 Podpora zvyšovania inovačnej výkonnosti formou špecializovaného 

poradenstva a technologického predvídania

2.2 Podpora zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov BSK 

poskytovaním špecializovaných služieb a poradenstva

- vytvorenie konzultačných pracovísk

- zvyšovanie inovačného povedomia

- prognostika a hodnotenie inovačnej výkonnosti

Národné projekty 

v rámci prioritných osí 1 a 2 OP VaI

Zvýšenie 

využívania ochrany 

práv duševného 

vlastníctva

Zvýšenie 

inovačnej 

výkonnosti 

slovenskej 

ekonomiky

Medzisektorová

spolupráca

1.2 Podpora medzisektorových partnerstiev a spolupráce podnikov a 

výskumných inštitúcií

2.2 Podpora medzisektorových partnerstiev a spolupráce podnikov

- vytvorenie komunikačnej platformy (web portál)

- medzisektorová mobilita

- organizovanie podporných podujatí a súťaží

- prieskumy a analýzy

1.2 + 2.2 Podpora aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva

- zvyšovanie povedomia o duševnom vlastníctve

- informačno-kontraktačný portál pre nákup a predaj chránených riešení

- poradenstvo v oblasti duševného vlastníctva
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3.3 Tvorba nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu

4.1 Podpora kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji

3.3 Monitorovanie podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním 

princípu „Think Small First“

4.1 Podpora činnosti a rozvoj podnikateľských centier typu one-stop-shop v 

regiónoch SR - Národné podnikateľské centrum (NPC) v Bratislave

Národné projekty 

v rámci prioritných osí 3 a 4 OP VaI

Podpora 

internacionalizácie 

MSP

NPC v Bratislave

Podnikať. centrá v 

regiónoch SR

Monitoring podnik. 

prostredia

Sociálne inovácie v 

prostr. MSP

Podpora účasti

na prezentačných 

podujatiach

Podpora 

kreatívneho 

priemyslu

3.1 Podpora činnosti a rozvoj podnikateľských centier v regiónoch SR

3.1 Poskytovanie mentorských služieb

3.1 Podpora úspešnej podnikateľskej praxe

3.3 Poskytovanie poradenských služieb pre rozvoj MSP

3.3 Rozvoj alternatívnych foriem podnikania

3.2 Vytváranie špecifických kapacít na podporu internacionalizácie MSP

3.2 Tvorba alternatívnych obchodných a podporných platforiem

3.2 Zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ

3.3 Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP

3.1 Identifikácia a využívanie sociálnych inovácií v podnikaní 

3.2 Účasť slovenských podnikov na prezentačných podujatiach

K
o
n
c
e
p

t 
N

P
C
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Národné podnikateľské centrum



NPC - etapy projektu

I.ETAPA
Máj 2014 -

December 

2015

II.ETAPA
2015+

III.ETAPA

Spustenie a prevádzka 

NPC v Bratislave

Príprava vytvorenia 

Národného 

podnikateľského centra 

v Bratislave

Financovanie:

OP Výskum a vývoj, 

Prioritná os 4: Podpora výskumu a 

vývoja v Bratislavskom kraji

Financovanie:

OP Výskum a inovácie

Prioritná os 3: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji

2016+

Prenos konceptu NPC do 

regiónov Slovenska
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Partneri projektu - aktivity v rámci NPC

Bod výmeny znalostí medzi akademickým a 

podnikateľským sektorom a akcelerácia spolupráce

NPC

Zriadenie Národného 

podnikateľského centra v 

Bratislave

Aktivita

Poskytovanie širokého portfólia 

služieb a zabezpečenia komplexnej 

podpory podnikateľom a 

záujemcom o podnikanie na 

jednom mieste, tzv. one-stop-shop

Cieľ

Podpora výskumno-vývojovej 

spolupráce akademickej a 

priemyselnej sféry

Aktivita

Zintenzívnenie spolupráce v oblasti 

výskumu a vývoja medzi 

akademickými inštitúciami a 

hospodárskou praxou a dosiahnutie 

zvýšenia inovačných aktivít 

technologicky orientovaných firiem

Cieľ
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Plán rozšírenia konceptu NPC do regiónov

(plánovaný po r. 2015)

NPC 2015

BRATISLAVA

TRNAVA

NITRA

ŽILINA

ZVOLEN

KOŠICE

NPC 2015+

NPC 2015+

NPC 2015+

NPC 2015+

NPC 2015+
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Koncepcia one-stop-shop

FRONT OFFICE

Možnosť získať komplexné informácie pod jednou strechou, 

komplexná podpora podnikania

ONE-STOP-SHOP 

v NPC

FINANČNÁ PODPORA

Sprostredkovanie kapitálu na rozbeh podnikania a rozvoj 

podnikania (zavádzanie inovácií, transfer technológií, expanzia)

CREATIVEPOINT

Stimulovanie inovatívnosti

PODPORNÉ PROGRAMY

Podpora podnikateľov i záujemcov o podnikanie v každom 

štádiu životného cyklu

NEFINANČNÁ PODPORA

Vytvorenie priaznivého prostredia pre stimuláciu vzniku a rozvoja 

podnikov, motivovanie a vzdelávanie záujemcov o podnikanie

COWORKINGOVÉ PRIESTORY A INKUBÁTOR PRE PODNIKATEĽOV

Dosiahnutie synergického efektu, prístup ku špičkovému vybaveniu a službám
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SBA SARIO

Slovenská

záručná a

rozvojová

banka

Front

Office

ÚPSVaR

Slovenská

pošta

Jednotné 

kontaktné 

miesto

CVTI SR
Enterprise

Europe

Network

Národný 

kontaktný 

bod pre 

Horizont 

2020

Front office

SIEA

EXIMBANKA
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Creative

point

3D

skenery

3D pero

3D

tlačiareň

Spájkovacia 

stanica

Výrobný a 

testovací 

priestor

Presná 

strojová 

vŕtačka

Laserové 

rezačky, drobné 

CNC stroje

Aditívne a 

rezacie 

zariadenia

Rezací 

ploter, 

multimeter

Výroba 

prototypov

Creative point
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Coworkingové priestory 

& inkubátor pre podnikateľov

NPC

Prezentačné a 

pracovné 

priestory, 

coworking

Databázy

Internet

Networking

Výpočtová, 

kancelárska 

technika, 

hardvér, 

softvér

Food courtKonferenčné a 

školiace 

miestnosti, 

zasadacie 

miestnosti
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Podporné programy

Akceleračný program

Je určený pre potencionálnych MSP, 

ktorí chcú rozbehnúť vlastné podnikanie, 

napr. na báze výsledkov vedecko-

výskumnej činnosti

Rastový program

Je určený pre existujúce MSP 

s ambíciou pôsobiť na 

spoločnom trhu EÚ a trhoch 

tretích krajín mimo EÚ

Inkubačný program

Je určený pre začínajúcich i 

existujúcich MSP

Stážový program

Je určený pre MSP s rastovým 

potenciálom a šikovných mladých ľudí 

(študentov, absolventov, doktorandov a 

pod.)
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SBA

Úverové produkty:

Mikropôžičky do 50.000 eur

Kapitálové produkty:

•Slovenský rastový kapitálový fond 

a.s. (SRKF)

•Fond inovácií a technológií (FIT)

•Slovenský rozvojový fond (SRF)

Hybridné produkty:

Spájanie kapitálu a služieb (napr. 

mentoring)

Slovenský 

investičný 

holding
EXIMBANKA SZRB

Predpoklad začatia 

poskytovania financií 

prostredníctvom tohto 

finančného nástroja je rok 

2016

Poistenie pohľadávok, priame 

úvery, refinančné úvery, 

záručné produkty

Bankové záruky a úvery

JEREMIE
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Finančná podpora

zabezpečenie/ sprostredkovanie



HORIZONT

2020

Financovanie výskumných 

projektov, financovanie 

inovácií, prototypov, granty na 

hraničný výskum, 

financovanie na medzinárodné 

výskumné štipendiá, výmenné 

pobyty zamestnancov, nástroj 

pre MSP

SIEA ÚPSVaR

Grantové programy určené pre 

podnikateľov a verejný sektor, 

energetické audity, klastre

Nástroje aktívnych opatrení na trhu 

práce
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Finančná podpora

zabezpečenie/ sprostredkovanie



SBA

Organizácia odborných podujatí, 

analýza a tvorba 

podnikateľského prostredia, 

individuálne a skupinové 

poradenstvo, networkingové 

podujatia, školenia, workshopy, 

vypracovanie podnikateľského 

plánu, mentoring, pilotné projekty 

SBA, prenos know-how a pod.

CVTI SR ÚPSVaR SIEA

Prieskumy na stav techniky a patentové 

rešerše, identifikácia priemyselného 

vlastníctva v podnikoch, zabezpečenie 

prístupov k relevantným informačným 

zdrojom (patentové databázy, 

abstraktové a plnotextové databázy), 

ohodnocovanie komerčného potenciálu 

technológií, ochrana a komercializácia 

duševného vlastníctva, zabezpečenie a 

rozšírenie existujúcich výskumno-

vývojových infraštruktúr

Evidencia voľných pracovných miest, 

sprostredkovanie vhodného 

zamestnania, poskytovanie 

poradenských služieb, vzdelávanie a 

príprava pre trh práce, implementácia 

aktívnych opatrení na trhu práce, 

spolupráca s SBA pri aktivitách 

uplatňovania aktívnej politiky trhu 

práce

Bezplatné poradenstvo, 

energetické audity verejných 

budov, vzdelávanie a skúšky, 

energetické služby
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Nefinančná podpora

zabezpečenie/ sprostredkovanie



SARIO

Poskytovanie informácií, 

poradenstva, sprostredkovanie 

ponuky slovenských výrobkov na 

zahraničné trhy, kooperačné 

aktivity, prezentácia slovenských 

firiem v zahraničí.

EEN Slovenská 

pošta

Jednotné 

kontaktné 

miesto

Pomoc pri hľadaní obchodných 

partnerov v zahraničí, poskytovanie 

informácií ohľadne podnikania v 

zahraničí a najnovších politikách a 

legislatíve v EÚ.

Podnikatelia i záujemcovia o 

podnikanie budú môcť 

prostredníctvom integrovaného 

obslužného miesta vybaviť výpis z 

obchodného registra na právne účely, 

overiť originalitu elektronického čipu 

„malého techničáku“a overiť 

originalitu elektronického čipu a odpis 

elektronických údajov 

zaznamenaných v „malom 

techničáku“.

Prostredníctvom JKM je možné 

ohlásiť živnosť, požiadať o zápis 

do obchodného reigstra, prihlásiť 

sa do systému povinného 

zdravotného poistenia, oznámiť 

zmeny, ukončiť podnikanie a 

pod. Okrem týchto služieb 

poskytujú JKM aj podrobné 

informácie týkajúce sa vzniku 

oprávnenia na podnikanie.
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Nefinančná podpora

zabezpečenie/ sprostredkovanie



Rok 2016:

Plne funkčné NPC

NPC

2016

• Akceleračný program pre 

potencionálnych MSP

• Inkubačný program určený pre 

začínajúcich a existujúcich MSP

• Stážový program pre MSP a 

mladých ľudí

• Rastový program pre existujúce 

MSP s rastovým potenciálom

Organizácia networkingových podujatí, 

workshopov, školení, individuálne a 

skupinové poradenstvo

Front office s viacerými 

inštitúciami poskytujúcimi 

komplexnú podporu 

podnikania

Prístup k financiám

Kompletná podpora pri ochrane 

duševného a priemyselného 

vlastníctva, patentovej ochrane a iné

Prepájanie vedecko-výskumných 

inštitúcií a podnikateľských 

subjektov, zaznamenávanie dát o 

organizáciách z oboch sektorov

Priestory s vyhovujúcou 

infraštruktúrou, Creative Point
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Ďakujem za Vašu pozornosť
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