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Výsledky OP KaHR v číslach v SR

Vedeli ste, že...

… približne každá 11. patentová prihláška na Slovensku v roku 
2015 je registrovaná s podporou OP KaHR?

… vďaka podpore z OP KaHR sa zateplila plocha, ktorá zodpo-
vedá rozlohe 23 futbalových ihrísk?

… vďaka podpore z OP KaHR sa ročne ušetrí toľko elektrickej 
energie, koľko vyrobí Oravská priehrada alebo Liptovská Mara? 

… svietidlá inštalované s podporou OP KaHR by v 20-metro-
vých rozstupoch osvetlili cestu z Bratislavy do Košíc?

… vďaka podpore z OP KaHR sa ročne ušetrí toľko elektrickej 
energie, koľko sa ročne spotrebuje v 25 000 rodinných 
domoch na Slovensku?

… inštalovaný výkon v rámci energetických projektov podpo-
rených z OP KaHR zodpovedá výkonu 8 vodných elektrární?

… takmer 98 % z celkového počtu podporených podnikov 
patrí do kategórie malých a stredných podnikov?

… počet pracovných miest v rámci podporených subjektov 
vzrástol o takmer 10 % v porovnaní s rokom pred udelením 
podpory?

… realizácia niektorých projektov trvala len jeden mesiac? 
Tak rýchlo sa napríklad modernizovalo verejné osvetlenie 
v obciach Skrabské, Sedliská a Majerovce.

INVESTÍCIA
DO VAŠEJ 

BUDÚCNOSTI

KONTAKTY:

Ministerstvo hospodárstva 
Slovenskej republiky

www.mhsr.sk

Slovenská inovačná 
a energetická agentúra

www.siea.sk

Slovak Business Agency
www.sbagency.sk

Spolufi nancované z prostriedkov Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Vydané MH SR v roku 2015 

Využite QR kód na získavanie podrobnejších 
informácií o možnostiach podpory podnikania!

600
PODPORENÝCH MALÝCH 

A STREDNÝCH PODNIKOV

ÚSPECH 
DOSAHUJEME 

SPOLU
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Čo je Operačný program 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast?
Tento operačný program (OP) schválila Európska komisia ako 
jeden z  nástrojov, ktoré na  Slovensku od  roku 2007 pomáhali 
zlepšovať životnú úroveň v  jednotlivých regiónoch. Cieľom OP 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) je podporiť 
podnikanie a napomôcť zvyšovaniu konkurencieschopnosti pod-
nikov, výkonnosti ekonomiky a zvyšovaniu zamestnanosti.

Celkovo viac ako 1 900 projektov sa realizuje v týchto oblastiach:

• Inovácie a technologické transfery – podpora zvyšovania ino-
vačnej, výskumnej a vývojovej úrovne podnikov, zvyšovanie kva-
lity výrobkov, zavádzanie nových a ekologických výrobných po-
stupov, zvyšovanie exportného potenciálu, ale aj investície miest 
a obcí do budovania nových priemyselných zón na Slovensku;

• Energetika – podpora investícií podnikov do znižovania ener-
getickej náročnosti, do využívania obnoviteľných zdrojov energie, 
do budovania a  modernizácie systémov verejného osvetlenia 
v mestách a v obciach;

• Cestovný ruch – podpora investícií podnikov do výstavby, mo-
dernizácie a rozširovania zariadení a stredísk cestovného ruchu, 
ako aj propagácia Slovenska ako destinácie cestovného ruchu.

Úver v banke dostupnejší 
Pre malé a stredné podniky je otázka fi nancovania ich nových pod-
nikateľských aktivít často tým, čo rozhoduje o ich raste alebo zániku. 
Možnosť získať podnikateľské úvery v bankách rozširujú aj štruktu-
rálne fondy s programom JEREMIE. Vďaka tomuto projektu získava-
jú banky fi nančné zábezpeky a kapitál, preto môžu malé a stredné 
podniky na Slovensku (s výnimkou Bratislavského kraja) získať úver 
vo svojej banke za výhodnejších podmienok. O podrobnostiach sa 
informujte vo svojej banke alebo na www.szrf.sk. 

POČČČET REAALIZZZOOVVAANÝÝCHHH PPROOOJEEKTTOOV 
V JEDDDNOTTLIVVÝCCH REGIIÓNNOOCHH SLOOVVENNSKKA:

Trnavský kraj

193

Trenčiansky kraj

235

Nitriansky kraj

251

Banskobystrický kraj

308

Košický kraj

227

Prešovský kraj

374
Žilinský kraj

312

Obnova zámku Vígľaš
Národná kultúrna pamiatka zámok Vígľaš bol po  poškodení 
a  vyhorení počas druhej svetovej vojny v  dezolátnom stave 
a ostali z neho iba ruiny. Vďaka fi nančnej podpore z OP KaHR sa 
v  roku 2009 začalo s rozsiahlou obnovou zámockého objektu, 
hradného opevnenia a  priľahlých bášt. Pod dohľadom odbor-
níkov z  pamiatkových úradov bol objekt zrekonštruovaný ako 
zámocký kongresový hotel, pričom časť areálu ostala aj naďalej 
prístupná verejnosti. Priamo tak bolo vytvorených 32 nových 
pracovných miest a ubytovacia kapacita pre 120 ľudí.

Vytvorenie funkčného prototypu
Obchodná spoločnosť z Martina zaoberajúca sa vývojom a kon-
štrukciou strojových zariadení vďaka podpore z OP KaHR realizo-
vala experimentálny vývoj prototypu elektricko-hydraulického 
manipulátora, ktorý sa využíva v  hutníckom a  metalurgickom 
priemysle a výrazne pomáha zvyšovať efektivitu práce. Prototyp 
sa prostredníctvom udelenia patentu stal predmetom duševné-
ho vlastníctva podniku. Spoločnosť tak zvýšila pridanú hodnotu 
svojich produktov, zvýšili sa aj jej tržby a vytvorili sa nové pra-
covné miesta.

Vybudovanie elektrárne na skládkový plyn
Spoločnosť zo Spišskej Novej Vsi vďaka fi nančnému príspevku z OP 
KaHR vybudovala elektráreň na skládkový plyn s inštalovaným vý-
konom približne 1000 kW. Zariadenie využíva plyn, ktorý vzniká 
samovoľne pri uskladnení odpadu a  jeho spaľovaním produkuje 
elektrickú energiu. Odplynením skládky sa zvýši jej environmentál-
na bezpečnosť, využije sa energetický potenciál skládkového plynu 
a zároveň sa posilní energetická sebestačnosť regiónu.

Vybudovanie priemyselného parku 
v Tornali (okres Revúca)
Vďaka fi nančnej podpore z OP KaHR sa v Tornali podarilo vybu-
dovať moderný výrobno-servisný priemyselný park, a  to prebu-
dovaním starého a  nevyužívaného priemyselného areálu býva-
lých odevných závodov. Mesto sa tak zbavilo bremena v podobe 
chátrajúceho, nevyhovujúceho areálu a  vybudovalo nový areál, 
ktorý podnikateľom ponúka plochu takmer 7 600 m2 nových ale-
bo technicky zhodnotených objektov. Vznikli tak podmienky na 
etablovanie investorov v regióne, pričom sa očakáva, že sa priamo 
v priemyselnom parku vytvorí približne 240 nových pracovných 
miest v regióne, kde miera nezamestnanosti roky neklesla pod 
26 %. V súčasnosti v priemyselnom parku vyrába textilné produk-
ty podnikateľ, ktorý zamestnáva približne 200 pracovníkov.

Modernizácia verejného osvetlenia 
v Humennom
Mesto Humenné, ako jedno z mnohých, zrealizovalo vďaka pod-
pore z OP KaHR rozsiahlu rekonštrukciu verejného osvetlenia. Cel-
kovo bolo vymenených 700 svietidiel na 24 uliciach a zmoderni-
zovalo sa 20 elektrických rozvádzačov, do ktorých bol inštalovaný 
systém diaľkového riadenia siete. Mesto tak ročne ušetrí približ-
ne 600 000 kWh elektrickej energie, čo predstavuje každoročnú 
úsporu takmer 30 000 eur z verejného rozpočtu mesta.

,,ŽIŤ ENERGIOU“
V rámci národného projektu ŽIŤ ENERGIOU poskytuje Slovenská 
inovačná a  energetická agentúra bezplatné energetické pora-
denstvo v centrách v Trenčíne, v  Banskej Bystrici a  v  Košiciach. 
Záujemcovia môžu požiadať odborníkov o rady súvisiace s úspo-
rou energie a s využívaním obnoviteľných zdrojov aj na bezplatnej 
linke 0800 199 399 . SIEA zároveň organizuje odborné semináre, 
konferencie, exkurzie a prezentácie v obciach a mestách. Vďaka 
projektu SIEA pripravila takmer 200 podujatí a vydala vyše 40 pub-
likácií. Podrobné informácie o projekte sú k dispozícii na stránke 
www.zitenergiou.sk.
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