
Ako by ste stručne zhodnotili doterajší priebeh re-
alizácie OP KaHR a aký vývoj očakávate do konca
roka 2010?

– Môžem konštatovať, a nielen ja, ale tak to je aj
v oficiálnych vyjadreniach zástupcov Európskej komi-
sie, že realizácia programu mimoriadne akcelerovala,
a tak pomohla čeliť dôsledkom globálnej finančnej
a hospodárskej krízy v roku 2009. Svedčí o tom nie-
len vysoký počet doteraz vyhlásených výziev,  ktorých
bolo spolu 26, ale najmä mimoriadne vysoká , viac ako
50-percentná zmluvná viazanosť finančných pros-
triedkov operačného programu. To znamená, že tak-
mer polovica prostriedkov programu je už kontraho-
vaná na konkrétne projekty, ktoré sa môžu realizovať
a prinesú pracovné miesta alebo úspory energie.

Dalo by sa dokonca povedať, že v roku 2009 sme
prostredníctvom operačného programu dali podnika-
teľskému sektoru k dispozícii financie, ktoré nahradili
výpadok investičných úverov od komerčných bánk,
ktoré boli striktnejšie pri posudzovaní podnikateľských
zámerov a poskytovaní úverov.

Jednotlivé výzvy operačného programu sa stretli
s veľkým záujmom. Podnikatelia a samosprávy už
predložili viac ako 2 600 žiadostí o nenávratné finan-
čné prostriedky (NFP) v objeme 2,17 miliardy eur, čo
predstavuje viac ako 240 percent finančnej alokácie
na náš operačný program. 

Predpokladáme, že do konca roka budeme mať
zmluvne viazaných až 90 percent alokácie a samot-
né čerpanie prostriedkov dosiahne 35 – 40 % cel-
kovej alokácie na operačný program.

Koľko nových pracovných miest prinesú doteraz
zmluvne viazané projekty?

– Celkovo možno počítať s 3 729 novými miestami,
pričom najviac, až 880 miest, prinesú projekty v Ban-
skobystrickom kraji. 

Koncom mája sa konal Monitorovací výbor pre ve-
domostnú ekonomiku. Ako na ňom hodnotili ope-
račný program zástupcovia Európskej komisie?

– Boli sme príjemne prekvapení, dá sa povedať až
zaskočení, veľmi pozitívnym hodnotením, ktoré na vý-
bore odznelo. Zástupcovia Európskej komisie veľmi kvi-

tovali tempo, s akým program napreduje a najmä našu
rýchlu reakciu na problémy, ktoré priniesla globálna krí-
za, a ktorým sa snažila čeliť aj EK uvoľnením možnos-
tí financovania, čo sa konkrétne prejavilo na zvýšení
prostriedkov v rámci schém pomoci de minimis z pô-
vodných 200-tisíc eur na 500-tisíc eur. Pozitívna bola sa-
mozrejme aj reakcia podnikateľov, keďže počet záu-
jemcov o prostriedky v rámci týchto schém bol niekoľ-
konásobne vyšší oproti klasickým schémam pomoci de
minimis. Je škoda, že toto opatrenie možno uplatňovať
iba do konca roka 2010 a ešte väčšia škoda, že náš
operačný program je už prakticky finančne vyčerpaný. 

Spomenuli ste vysoké percento zmluvne viazaných
projektov. OP KaHR má tri hlavné priority, tzv. pri-
oritné osi – Inovácie a rast konkurencieschopnos-
ti, Energetiku a Cestovný ruch. Ako sa vyvíja im-
plementácia podľa jednotlivých osí a aké výzvy bu-
dú ešte v roku 2010 vyhlásené?

– Najvyššia, vyše 82-percentná, je zmluvná viaza-
nosť v rámci prioritnej osi Cestovný ruch. Takmer po-
lovica prostriedkov je viazaná aj na projekty v ener-
getike a v prípade podpory inovácií, čo je doména
priemyslu, je to už tretina prostriedkov. Tie čísla sú
však relatívne, pretože absolútne najvyššie zmluvné
viazanie je v rámci prioritnej osi 1  Inovácie a rast kon-
kurencieschopnosti.  Predpokladám, že všetky pros-
triedky budú vyčerpané do konca roku 2014 a pevne
verím, že budú vyčerpané efektívne tak, aby prinies-
li pre Slovensko rozvoj.

Do konca roku 2010 pripravujeme ešte 4 výzvy
v rámci prioritnej osi 1 – jednu na podporu účasti
slovenských podnikov na výstavách a obchodných
misiách, dve na podporu obstarávania technológií,
pričom jedna z nich bude spoločná s Ministerstvom
práce, sociálnych vecí a rodiny SR zameraná na za-
čínajúcich podnikateľov a obe musia zohľadniť ho-
rizontálnu prioritu Marginalizované rómske komu-
nity a jednu na podporu inovačných voucherov, čo
je na Slovensku ešte nevyskúšaná metóda a vyplý-
va z realizácie projektu Rapide v rámci programu
Interreg IVC. Bude to pilotná výzva pre konkrétny re-
gión a pri jej úspešnosti ju budeme využívať aj v bu-
dúcnosti.

Ako vidíte podporu podnikateľského sektora v ďal-
šom programovom období?

– Musíme vychádzať z odporúčaní, ktoré sú navr-
hované pre stratégiu Európa 2020, z potreby refor-
movať rozpočtovú politiku na úrovni EÚ a jednotlivých
členských krajín. A programovanie pre ďalšie obdobie
je ešte iba v začiatkoch, pričom treba poznať aj pred-
stavy novej Európskej komisie.  Našou prioritou je eš-
te intenzívnejšia podpora projektov zameraných na
zvyšovanie energetickej efektívností a obnoviteľné
zdroje energie a transformáciu našej „montážnej“
ekonomiky na vedomostnú. Tomu bude prispôsobe-
ný aj budúci operačný program.

Oblasť cestovného ruchu má prejsť pod rezort kul-
túry. Ovplyvní to nejako ďalšiu implementáciu tej-
to prioritnej osi OP KaHR?

– Z pohľadu realizácie OP KaHR  sa nič nemení.

Ministerstvo hospodárstva ostáva riadiacim orgánom
a Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) spro-
stredkovateľským orgánom a v rámci opatrenia 3.2 aj
prijímateľom. Takto to rieši dohoda o spolupráci v rám-
ci OP KaHR medzi Ministerstvom hospodárstva SR
a Ministerstvom kultúry SR, ktoré bude zriaďovateľom
SACR. 

Ministerstvo hospodárstva SR ako jediný rezort ini-
ciovalo zriadenie Informačných centier prvého kon-
taktu, tzv. ICPK v spolupráci so samosprávnymi kraj-
mi. Ako sa tento krok osvedčil?

– ICPK vznikli v spolupráci s jednotlivými vyššími
územnými celkami vo všetkých regiónoch Slovenska,
výnimkou je iba Bratislavský samosprávny kraj, pre-
tože ten OP KaHR nezahŕňa. Tento krok oceňujú tak
uchádzači o fondy, ako aj samosprávy. 

Centrá sa aktívne podieľajú na implementácii OP
KaHR najmä informovaním potenciálnych žiadateľov
o možnostiach získania prostriedkov. Spolu s jednot-
livými sprostredkovateľskými agentúrami, či už s agen-
túrou SARIO, SACR, NARMSP alebo SIEA, organizujú
podrobné informačné semináre k jednotlivým výzvam,
na ktorých majú uchádzači možnosť získať odpovede
na svoje otázky priamo od kompetentných pracovní-
kov. Tým výrazne prispievajú k zvýšenému záujmu
o alokovanú finančnú podporu a podávaniu kvalit-
nejších projektov.

Pripravené v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR
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O aktuálnom stave realizácie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR)
sme sa zhovárali s ministrom hospodárstva SR Ľubomírom Jahnátkom.

Zmluvne viazaná je už takmer polovica prostriedkov

OP KaHR v číslach 
● Vyhlásených bolo 26 výziev o poskytnutie NFP (vrátane výzvy na implementáciu Iniciatívy JEREMIE) 

a 2 priame vyzvania na predloženie národných projektov 
● Predložených bolo 2 687 žiadostí o NFP v sume 2,17 mld. eur, čo predstavuje 240,04 % celkovej alokácie

na OP KaHR na celé programové obdobie 2007 – 2013
● Schválených bolo 711 žiadostí o NFP v sume 483,53 mil. eur, čo predstavuje 53,43 % celkovej alokácie 

na OP KaHR
● Uzatvorených bolo 572 zmlúv o NFP v sume 437,60 mil. eur, čo predstavuje 48,35 % celkovej alokácie na

OP KaHR
● Čerpanie finančných prostriedkov na základe uzatvorených zmlúv o NFP bolo v sume 78,20 mil. eur, 

čo predstavuje 8,64 % celkovej alokácie na OP KaHR

V spolupráci s implementačnými
agentúrami zorganizovalo ICPK
v tomto kraji od roku 2009 už 11
informačných seminárov k
jednotlivým výzvam. To sa bez
pochýb prejavilo v kvalite
predkladaných projektov, 
keďže najväčší objem
zazmluvnených prostriedkov
v rámci OP KaHR pripadá práve
na tento kraj. 

Najvyšší záujem bol o výzvy na
nákup inovatívnych a vyspelých

technológií, strojov, prístrojov
a zariadení a o výzvu zameranú
na podporu aktivít v cestovnom
ruchu.

Najbližším podujatím je seminár
pod názvom Granty na výskum,
vývoj, energetickú efektívnosť
a využívanie obnoviteľných
zdrojov energie k výzvam KaHR-
21DM-1001 a KaHR-13SP-1001,
ktorý sa uskutoční 16. 6. 2010
o 9.30 v Banskej Bystrici
(Kongres Hotel Dixon).

Predstavujeme Informačné centrá prvého kontaktu (ICPK)

Banskobystrický samosprávny kraj
Pri realizácii informačných aktivít na podporu OP KaHR
zohrávajú dôležitú úlohu Informačné centrá prvého kontaktu
(ICPK). Dnes bližšie predstavujeme ICPK v Banskobystrickom
samosprávnom kraji.

Harmonogram výziev do konca roka 2010
Predpokladaný termín Opatrenie OP KaHR Indikatívna alokácia 
vyhlásenia výzvy v EUR

Júl 2010 1.1 – Inovácie a technologické transfery (podopatrenie 1.1.3) 2 200 000
Schéma na podporu medzinárodnej spolupráce 
(schéma pomoci de minimis)

Júl 2010 1.1 – Inovácie a technologické transfery (podopatrenie 1.1.1) 8 470 588
Schéma na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií 
v priemysle a v službách (schéma pomoci de minimis) 
s dôrazom na marginalizované rómske komunity

August 2010 1.1 – Inovácie a technologické transfery (podopatrenie 1.1.2) 8 000 000
Schéma podpory pre začínajúcich podnikateľov 
(schéma pomoci de minimis) s dôrazom na marginalizované 
rómske komunity

November 2010 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch 500 000
Schéma pomoci na podporu spolupráce MSP
a vedeckovýskumných pracovísk formou inovačných voucherov

Ľubomír Jahnátek Snímka: MH SR

Kontakt:
Mgr. Jana Majeríková
Odbor regionálneho rozvoja, územného plánovania 
a životného prostredia
Banskobystrický samosprávny kraj
Tel: 048/ 4722150
Fax: 048/ 4722140
E-mail: jana.majerikova@vucbb.sk
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Tento projekt 
je spolufinancovaný 

z prostriedkov 
Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja.

Investícia
do Vašej budúcnosti

www.mhsr.sk
www.opkahr.sk
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