
Intenzita pomoci

� Minimálna výška pomoci pre projekty je 100 000 EUR
� Maximálna výška pomoci pre projekty je 6 000 000 EUR,
� pričom výška oprávnených nákladov na projekt nesmie prekročiť 8 000 000 EUR

Spolufinancovanie žiadateľa predstavuje min. 5% oprávnených nákladov.

Oprávnení koneční prijímatelia 

� VÚC – Vyššie územné celky;
� MESTÁ A OBCE, ich vzájomné združenia;
� ROZPOČTOVÉ A PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE zriadené mestami a obcami zabezpečujúce rozvoj priemyslu a služieb

Oprávnené náklady

sú náklady vynaložené na:
� technickú vybavenosť územia a inžinierske stavby, resp. na ich adaptáciu pre konkrétny projekt;
� výstavbu, rekonštrukciu a obnovu budov priamo spojených s projektom,
� dokúpenie nehnuteľného majetku k pôvodnému majetku konečného prijímateľa za účelom dosiahnutia cieľa

stanoveného v projekte,
� úhradu odvodov za vyňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a odvodov 

za vyňatie pozemkov z lesného pôdneho fondu,
� odstránenie starých ekologických záťaží, na základe enviromentálneho auditu alebo adekvátneho dokumentu

potvrdzujúceho kontamináciu miesta realizácie projektu, ktorý musí byť predložený spolu s projektom,
� úhradu nákladov na poradenskú činnosť pri riadení/implementovaní projektu v zmysle opatrenia do výšky 5%

celkových oprávnených nákladov projektu, maximálne však do výšky 600 tis. Sk

� V zmysle popisu technickou vybavenosťou územia a inžinierskymi stavbami sú predovšetkým:
� studne a prívody úžitkovej a pitnej vody,
� kanalizácia, čistenie a vypúšťanie odpadových vôd,
� prívod a rozvod elektriny vrátane prípadne preložky rozvodného zariadenia a elektrickej prípojky, stožiarov

a transformačných staníc,
� prívod plynu a plynová prípojka vrátane hlavného uzáveru, plynu a preložky plynárenského zariadenia,
� prístupové pozemné komunikácie, železničná vlečka, lanové a iné dráhy,
� vodné cesty, vrátane prístavov,
� telekomunikačné siete a zariadenia,
� uskladnenie, druhotné využitie alebo odvoz a zneškodnenie odpadov,
� k odvodneniu územia patrí okrem odvodnenia územia aj odvoz a uskladnenie ornice, pozemné práce a terénne úpravy

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke www.sario.sk alebo www.economy.gov.sk.

Opatrenie 1.5  Rozvoj medzinárodnej spolupráce a image SR

Schéma štátnej pomoci podpory medzinárodnej spolupráce

Cieľom schémy zameranej na podporu medzinárodnej spolupráce je  zlepšiť pozíciu a konkurenčnú silu slovenských
podnikateľských subjektov na vnútornom trhu EÚ a tretích trhoch a zvýšiť úroveň prezentačných aktivít slovenských
podnikov na medzinárodných trhoch na úroveň porovnateľnú s podnikateľskými subjektami v krajinách EÚ.

Oprávnené aktivity

� Prvá účasť podniku na výstavách a veľtrhoch, 
� Prvá účasť podniku na obchodných misiách, odborných seminároch a konferenciách 
� Poradenské a konzultačné služby poskytované jednorazovo v oblasti podpory marketingových a investičných

informácií ako aj podpory internacionalizácie obchodu.

Intenzita pomoci

� Minimálna výška pomoci je       5 000 EUR
� Maximálna výška pomoci je  500 000 EUR,

pričom výška oprávnených nákladov na projekt nesmie prekročiť 1 000 000 EUR

Intenzita pomoci nesmie prekročiť 50 % oprávnených nákladov, to znamená, že minimálny podiel príjemcu na spolu-
financovaní je 50 % oprávnených nákladov.

Oprávnení príjemcovia pomoci 

Malí a strední podnikatelia (ďalej len MSP)

Podnikateľské subjekty, ktoré sa môžu uchádzať o NFP:
� výrobné podnikateľské subjekty zodpovedajúce definícii MSP,
� obchodné firmy zodpovedajúce definícii MSP, ktorých predmetom podnikania je výhradné zastupovanie 

iných spoločností pri speňažovaní ich výsledkov výroby alebo služieb a ktorí hodnoverne preukážu túto 
skutočnosť,

� spoločnosti zaoberajúce sa tvorbou a vývojom softvérových riešení, informačných a internetových technológií,
projektovania, designu, biotechnológiami a komunikačnými technológiami. 

Oprávnené náklady

1. Prvá účasť podniku na výstavách a veľtrhoch v Slovenskej republike a v zahraničí
náklady vynaložené na: 

� výstavnú plochu, návrh a výstavbu stánku, zápis do katalógu, prepravu vystavovaného tovaru, prevádzkové
náklady na chod stánku, cestovné výdavky maximálne troch zástupcov podnikateľského subjektu (letenky 
turistickej triedy alebo náklady na dopravu automobilom na výstavu /veľtrh/, cestovné vo verejnej doprave
v mieste konania výstavy /veľtrhu/, náklady na ubytovanie počas výstavy /veľtrhu/ v zahraničí), 

� prezentačné prospekty, najmä náklady na prípravu tlačených a elektronických materiálov, ako sú firemné
prospekty, katalógy vyrábanej produkcie, videofilmy a CD nosiče, vyhotovené minimálne v dvoch jazykových
mutáciách a v maximálnom počte 5 000 ks pre jednu mutáciu, pričom za oprávnené náklady sa považujú 
náklady na návrh, výrobu a dodávku produktov a prác vrátane prekladov zo slovenského do cudzieho jazyka. 

Prvou účasťou sa rozumie účasť na konkrétnej/špecifickej výstave (veľtrhu), súvisiacej s podnikateľskou činnosťou
žiadateľa. 

2. Prvá účasť podniku na obchodných misiách v zahraničí
náklady vynaložené na:

� dopravu a ubytovanie (letenky turistickej triedy, ubytovanie podľa právnych predpisov o cestovných náhradách
pre maximálne 3 účastníkov z jednej firmy po dobu maximálne 5 dní), 

� náklady na úhradu účastníckeho poplatku. 

SEKTOROVÝ OPERAČNÝ PROGRAM 
PRIEMYSEL A SLUŽBY

Priorita 1. Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu“

Opatrenie 1.2. Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry
Opatrenie 1.5. Rozvoj medzinárodnej spolupráce a image SR

SARIO - implementačná agentúra

SARIO ako implementačná agentúra bude zabezpečovať činnosti súvisiace s informovaním verejnosti o príležitostiach
a výhodách využitia pomoci zo štrukturálnych fondov EU a o spôsobe čerpania pomoci pre opatrenie 1.2  Podpora
budovania a rekonštrukcie infraštruktúry a opatrenie 1.5. Rozvoj medzinárodnej spolupráce a image SR; budú 
prijímať žiadosti o nenávratné finančné prostriedky (ďalej len NFP), zabezpečia posúdenie predkladaných projektov
a po schválení projektu budú s príjemcom pomoci/konečným prijímateľom podpisovať zmluvu o pridelení NFP.
V terminológii štrukturálnych fondov je Ministerstvo hospodárstva SR označované ako Riadiaci orgán a implemen-
tačné agentúry ako sprostredkovateľské orgány pod Riadiacim orgánom.
Jednotlivé opatrenia SOP PS sa budú realizovať prostredníctvom schém pomoci (schém štátnej pomoci a schém
pomoci de minimis) alebo individuálnych projektov, pomocou ktorých budú môcť oprávnení príjemcovia pomoci, 
v prípade opatrenia 1.5/koneční prijímatelia, v prípade opatrenia 1.2. žiadať o poskytnutie NFP.

Do ktorých regiónov je možné pomoc poskytnúť?

V rámci opatrení 1.2 a 1.5. SOP PS je možné poskytnúť pomoc na rozvoj regiónov patriacich pod Cieľ 1, t. j. regiónov,
kde podiel hrubého domáceho produktu  na obyvateľa meraný paritou kúpnej sily nedosahuje 75 % hodnoty HDP 
na obyvateľa EÚ. 

Ide o regióny: 
Západné Slovensko Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, 

Trenčiansky samosprávny kraj 
Stredné Slovensko Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj
Východné Slovensko Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj

Bratislavský región (a samotné mesto Bratislava) je z tejto štátnej pomoci vylúčený, nakoľko podiel HDP na obyvateľa
meraný paritou kúpnej sily v tomto regióne presahuje 75 % hodnoty HDP na obyvateľa EÚ.

Opatrenie 1.2 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry

Cieľom Opatrenia 1.2 – Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry je umožniť verejnému sektoru rozvíjať 
podnikanie v oblasti priemyslu a služieb, zvýšiť zamestnanosť a kvalitu života v regiónoch. 

Oprávnené aktivity

Predmetom individuálnych projektov je podpora budovania priemyselných parkov a rekonštrukcie výrobných hál.
Časť technologické parky, výskumno-vývojové centrá a inkubátory bude implementovať agenúra NADSME.



HĽADÁTE PODPORU 
ZO ŠTRUKTURÁLNYCH 

FONDOV EÚ?

E U R Ó P S K A  Ú N I A

SARIO
Divízia štrukturálnych fondov EÚ
Martinčekova 17
821 01  Bratislava

www.sario.sk
fondy@sario.sk

Tel. 02/5810-0345
Fax: 02/5810-031

Oprávnené náklady

1. Prvá účasť podniku na výstavách a veľtrhoch v Slovenskej republike a v zahraničí
náklady vynaložené na: 

� výstavnú plochu, návrh a výstavbu stánku, zápis do katalógu, prepravu vystavovaného tovaru, prevádzkové
náklady na chod stánku, cestovné výdavky maximálne troch zástupcov podnikateľského subjektu (letenky 
turistickej triedy alebo náklady na dopravu automobilom na výstavu /veľtrh/, cestovné vo verejnej doprave
v mieste konania výstavy /veľtrhu/, náklady na ubytovanie počas výstavy /veľtrhu/ v zahraničí), 

� prezentačné prospekty, najmä náklady na prípravu tlačených a elektronických materiálov, ako sú firemné
prospekty, katalógy vyrábanej produkcie, videofilmy a CD nosiče, vyhotovené minimálne v dvoch jazykových
mutáciách a v maximálnom počte 5 000 ks pre jednu mutáciu, pričom za oprávnené náklady sa považujú 
náklady na návrh, výrobu a dodávku produktov a prác vrátane prekladov zo slovenského do cudzieho jazyka. 

2. Prvá účasť podniku na obchodných misiách v zahraničí
náklady vynaložené na:

� dopravu a ubytovanie (letenky turistickej triedy, ubytovanie podľa právnych predpisov o cestovných náhradách
pre maximálne 3 účastníkov z jednej firmy po dobu maximálne 5 dní), 

� náklady na úhradu účastníckeho poplatku. 

3. Poradenské a konzultačné služby 
Oprávnenými nákladmi sú náklady vynaložené za prijaté poradenské a konzultačné služby. 
Tieto služby musia byť poskytované jednorazovo v oblasti podpory marketingových a investičných informácií ako 
aj podpory internacionalizácie obchodu zamerané na:

� spracovanie rešerší a štúdií o trhu EÚ ako aj o trhoch tretích krajín, spracovanie štúdií realizovateľnosti 
o podnikateľskom prostredí alebo investičných príležitostiach v SR;

� informatizáciu MSP formou využívania elektronického podpisu a elektronického obchodovania;
� zavádzanie progresívnych informačných technológií zameraných na vyhľadávanie informácií o zahraničných

trhoch, ich teritoriálnej a komoditnej štruktúre, obchodných partneroch, legislatívnom prostredí a ďalších
aspektoch rozvoja medzinárodnej spolupráce;

� vývoj a realizáciu systémov interaktívnej internetovej komunikácie na báze podnik – podnik alebo podnik –
konečný zákazník;

Pri vypracovaní žiadostí a projektov je potrebné  podrobne si naštudovať „Príručku pre žiadateľa“ a v prípade opatrenia
1.5. odporúčame  naštudovať si aj Sprievodcu predkladania projektov „Ste podnikateľ a chcete sa prezentovať
v zahraničí?“. Obe publikácie nájdete na webovej stránke www.sario.sk.

Kontaktná adresa:

Prvou účasťou na obchodnej misii sa rozumie účasť na oficiálne zorganizovanej skupinovej pracovnej ceste 
v príslušnej krajine s presne určenými cieľmi a programom, ktorý musí byť prílohou žiadosti. 

3. Poradenské a konzultačné služby 
Oprávnenými nákladmi sú náklady vynaložené za prijaté poradenské a konzultačné služby. 
Tieto služby musia byť poskytované jednorazovo v oblasti podpory marketingových a investičných informácií ako 
aj podpory internacionalizácie obchodu zamerané na:

� spracovanie rešerší a štúdií o trhu EÚ ako aj o trhoch tretích krajín, spracovanie štúdií realizovateľnosti 
o podnikateľskom prostredí alebo investičných príležitostiach v SR;

� informatizáciu MSP formou využívania elektronického podpisu a elektronického obchodovania;
� zavádzanie progresívnych informačných technológií zameraných na vyhľadávanie informácií o zahraničných

trhoch, ich teritoriálnej a komoditnej štruktúre, obchodných partneroch, legislatívnom prostredí a ďalších
aspektoch rozvoja medzinárodnej spolupráce;

� vývoj a realizáciu systémov interaktívnej internetovej komunikácie na báze podnik – podnik alebo podnik –
konečný zákazník;

� certifikáciu výrobkov a prieskum stavu duševného vlastníctva a v rámci neho najmä ochrany priemyselných
práv na vnútornom trhu EÚ ako aj na trhoch tretích krajín.

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke www.sario.sk alebo www.economy.gov.sk.

Schéma pomoci de minimis

Hlavné rozdiely oproti schéme štátnej pomoci:

Intenzita pomoci

� Minimálna výška pomoci je       3 000 EUR
� Maximálna výška pomoci pre jedného príjemcu nesmie presiahnuť súhrnne 100 000 EUR v priebehu troch 

po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov
� Intenzita pomoci nesmie prekročiť 65 % oprávnených nákladov, pričom minimálny podiel príjemcu na spolu-

financovaní je 35 % oprávnených nákladov.

Oprávnení príjemcovia pomoci 

Malí a strední podnikatelia
Veľkí podnikatelia - veľkým podnikateľom sa pre účely tejto schémy rozumie podnikateľ, ktorý nespadá pod definíciu
MSP, a zamestnáva viac ako 250 a menej ako 1 000 zamestnancov.

Podnikateľské subjekty, ktoré sa môžu uchádzať o NFP:

� výrobné podnikateľské subjekty 
� obchodné firmy, ktorých predmetom podnikania je výhradné zastupovanie iných spoločností pri speňažovaní

ich výsledkov výroby alebo služieb a ktorí hodnoverne preukážu túto skutočnosť,
� spoločnosti zaoberajúce sa tvorbou a vývojom softvérových riešení, informačných a internetových technológií,

projektovania, designu, biotechnológiami a komunikačnými technológiami. 


