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Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok kód KaHR – 113DM – 0901

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Kód výzvy: KaHR-113DM – 0901

Prioritná os: 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie: 1.1 Inovácie a technologické transfery

Podopatrenie: 1.1.3 Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch,
výstavách, obchodných misiách

Schéma pomoci: Schéma na podporu medzinárodnej spolupráce (schéma
pomoci de minimis)

Výzva vyhlásená dňa: 25. mája 2009

Výzva ukončená dňa: 24. augusta 2009

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len 
„správa“)  je  vypracovaná  na  základe  Uznesenia  vlády  SR  č.  449  zo  dňa  23.  mája  2007 
-Aktualizácia  záverov  a  odporúčaní  vyplývajúcich  z  dotazníka  Právna  ochrana  pred 
netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o využívaní 
fondov EÚ v SR pre programové obdobie 2007 - 2013.

Predmetom  tejto  správy  je  zhodnotenie  výzvy  KaHR-113DM-0901,  ktorá  bola  vyhlásená 
Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len 
„RO pre  PO KaHR“)  dňa  25.  mája  2009  v  spolupráci  so  Slovenskou  agentúrou  pre  rozvoj 
investícií a obchodu (ďalej len „SARIO“).

Cieľom  správy  o  vyhodnotení  výzvy  je  podať  podrobné  informácie  o samotnej  výzve, 
žiadateľoch  a  prijatých  žiadostiach  o  NFP.  Správa  obsahuje  informácie  o priebehu  výzvy, 
informácie týkajúce sa žiadateľov a predložených žiadostí o NFP, zabezpečení informovanosti 
verejnosti počas priebehu výzvy a zhodnotení jej účinnosti a dopadu na verejnosť/potenciálnych 
žiadateľov,  problémoch pri  registrácii  žiadostí.  Správa  obsahuje informácie  ohľadom procesu 
kontroly formálnej  správnosti  žiadostí  o nenávratný finančný príspevok (ďalej  len „žiadosť o 
NFP“)  a  procesu odborného hodnotenia  žiadostí  o  NFP a zhodnotenie  efektu Podopatrenia  z 
pohľadu SARIO.
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Kapitola 1

Základné sumárne informácie o výzve a o počte prijatých žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód KaHR – 113DM – 0901 
(ďalej  len  výzva)  bola  vyhlásená  dňa  25.mája  2009 uverejnením na  internetových  stránkach 
Ministerstva  hospodárstva  SR  (www.economy.gov.sk),  SARIO  (www.sario.sk)  a na 
informačných portáloch www.strukturalnefondy.sk a www.nsrr.sk.

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných pre túto výzvu bola 4 000 000 EUR.

Ukončenie  výzvy  bolo  stanovené  na  24.  augusta  2009,  16:00  hod.,  kedy  bolo  uzatvorené 
prijímanie  žiadostí  o  nenávratný finančný príspevok (ďalej  len „NFP“).  Žiadosti  bolo možné 
doručiť osobne, poštou alebo kuriérom na Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu, 
Bratislava.

Do termínu uzávierky výzvy bolo doručených resp. odoslaných  52 žiadostí o NFP  v celkovej 
hodnote 10 438 622,92 EUR a celkovej požadovanej výške NFP 4 756 070,96 EUR.

Sumárny  prehľad  o  prijatých  žiadostiach  o  NFP,  v  členení  podľa  sídla  žiadateľa  (tab.1), 
štatistickej klasifikácie ekonomických činností – kódu NACE (tab.2), právnej formy žiadateľa 
(tab.3) a počtu zamestnancov žiadateľa (tab.4), uvádzajú nasledujúce tabuľky.

Tab. 1 Štruktúra prijatých žiadostí o NFP podľa sídla žiadateľa

Región BA TT TN NR ZA BB PO KE Spolu

Prijaté
žiadosti

Počet 0 4 13 3 12 9 4 7 52

% 0 7,69 25 5,77 23,08 17,31 7,69 13,46 100
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Tab. 2 Štruktúra podľa kódu NACE

ŠKEČ 6201 3109 4652
1107
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iné spolu

Prijaté
žiadosti

Počet 4 3 2 2 27 52

% 7,69 5,77 15,39 19,23 51,92 100
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Tab. 3 Štruktúra prijatých žiadostí o NFP podľa právnej formy žiadateľa

Právna forma FO - SZČO spoločnosť 
s r.o.

akciová 
spoločnosť

Spolu

Prijaté
žiadosti

Počet 4 34 14 52

% 7,69 65,39 26,92 100
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Tab. 4 Štruktúra prijatých žiadostí o NFP podľa počtu zamestnancov
Počet 
zamestnancov Menej ako 

50
50 až 250 Viac ako 250 Spolu

Prijaté
žiadosti

Počet 30 19 3 52

% 57,69 36,54 5,77 100
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Kapitola 2

2.1 Kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP

Kontrola formálnej správnosti predložených žiadostí o NFP bola vykonaná v dňoch 26. augusta 
2009 až  26.  októbra  2009  v  súlade  s  definovanými  postupmi  Interného  manuálu  procedúr 
SARIO.  Na  základe  kontroly  formálnej  správnosti  žiadostí  o  poskytnutie  NFP bolo  úplne  a 
správne  vyplnených  30  žiadostí  o  NFP  v  požadovanej  výške  NFP  2 716 102,95  EUR  a  22 
žiadostí  o  NFP nesplnilo  kritériá  oprávnenosti  a  úplnosti  (kritériá  oprávnenosti  nesplnilo  11 
žiadostí o NFP, kritériá úplnosti nesplnilo 11 žiadostí o NFP).

2.2 Odborné hodnotenie žiadostí o NFP

Odborné hodnotenie žiadostí  o NFP začalo dňa 28. októbra 2009 žrebovaním a prideľovaním 
žiadostí  o  NFP externým a  interným hodnotiteľom za  účasti  zástupcov RO pre OP KaHR a 
SARIO. 
Do žrebovania bolo zaradených 7 interných hodnotiteľov (odborne spôsobilí pracovníci agentúry 
SARIO menovaní  generálnym riaditeľom SARIO) a 4 externí hodnotitelia  (vyberaní komisiou 
zriadenou na tento účel, na základe zverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí o zaradenie do 
databázy externých hodnotiteľov a zaškolení RO pre OP KaHR).
Predmetom odborného hodnotenia bolo 30 žiadostí o NFP. Z celkového počtu 30 ŽoNFP v rámci 
odborného  hodnotenia  splnilo  podmienku  dosiahnutia  minimálneho  počtu  bodov  všetkých 
30 ŽoNFP.  Podmienku  dosiahnutia  minimálneho  počtu  bodov  v rámci  odborného  hodnotenia 
splnilo 30 ŽoNFP v celkovej výške navrhovaného NFP 2 526 027,87 EUR.
Odborné  hodnotenie  bolo  ukončené  podpísaním  Súhrnnej  správy  z odborného  hodnotenia 
generálnym riaditeľom SARIO dňa 23. novembra 2009.

Overovanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci

V rámci  overovania  splnenia  podmienok  poskytnutia  pomoci  boli  žiadatelia  vyzvaní  na 
predloženie  kompletnej  dokumentácie  k realizácii  obchodnej  verejnej  súťaže,  predloženie 
potvrdenia zo Správy finančnej kontroly, poznámok k účtovnej závierke a  niektorí aj na bližšiu 
špecifikáciu rozpočtu. 

Overovanie  splnenia  podmienok  poskytnutia  pomoci  u žiadostí,  ktoré   splnili  podmienku 
dosiahnutia minimálneho počtu bodov, bolo začaté dňa 24. novembra 2009 a ukončené dňa 18. 
januára 2010.

Podmienky overovania splnenia  podmienok poskytnutia  pomoci splnilo 30 ŽoNFP v celkovej 
výške navrhovaného NFP 2 511 887,86 EUR.
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2.3 Zasadnutie Výberovej komisie

Zasadnutie Výberovej komisie sa uskutočnilo dňa 21. januára 2010. Členovia Výberovej komisie 
boli oboznámení s predchádzajúcim priebehom procesu schvaľovania ŽoNFP a jeho výsledkami. 
Výberová  komisia  odporučila  na  schválenie  všetkých  30  ŽoNFP,  ktoré  splnili  podmienky 
poskytnutia  pomoci  s celkovou  odporučenou  výškou  NFP  2  511  887,86   EUR  a súčasne 
odporučil  RO  pre  OP  KaHR  udeliť  povolenie  na  podpísanie  zmlúv  o poskytnutí  NFP 
s úspešnými žiadateľmi.
Záverečná  správa  zo  zasadnutia  Výberovej  komisie  bola  podpísaná  dňa  21.  januára  2010 
a doručená na RO dňa 26. januára 2010.

Vyhodnotenie pomeru prijatých a schválených žiadostí o NFP

výzva KaHR-
113DM-0901

Počet prijatých 
žiadostí o NFP

Výška žiadaného 
NFP v EUR

Počet 
schválených 
žiadostí o NFP

Výška 
schváleného 
NFP v EUR

Žiadosti o NFP 52 4 756 070,96 30 2 511 887,86

Pomer schválených / zamietnutých
žiadostí o NFP

schválené ŽoNFP: 57,69 %
zamietnuté ŽoNFP: 42,31 %

Štruktúra  schválených  žiadostí  o  NFP podľa  miesta  realizácie  projektu  a  podľa  výšky 
schváleného NFP

Kraj

Schválené žiadosti o NFP Výška schváleného NFP

Počet % Schválené NFP 
v EUR

%

TT 0 0 0 0
     TN 10 33,33 745 785,98 29,69

NR 1 3,33 41 434,30 1,65
ZA 8 26,67 675 865,25 26,90
BB 4 13,33 385 521,14 15,35
PO 4 13,33 427 210,88 17,01
KE 3 10 236 070,31 9,40

Spolu 30 100 2 511 887,86 100
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Kapitola 3

Identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov 

Počas  výkonu  kontroly  formálnej  správnosti  boli  zistené  viaceré  nedostatky.  Najčastejšie 
nedostatky formálneho a obsahového charakteru spočívali najmä v nedoložení povinných príloh, 
avšak často sa vyskytovali aj problémy, akými sú:

- nesprávne vyplnený formulár žiadosti o NFP;
- nesúlad medzi tlačenou verziou žiadosti o NFP a verziou v ITMS;
- chýbajúce podpisy štatutárneho zástupcu resp. zodpovedajúce pečiatky, nekompletne uvedení 
štatutárni zástupcovia;
-  indikátory  –  nesúlad  indikátorov  uvedených  v ŽoNFP  s indikátormi  uvedenými  v Opise 
projektu;
- chýbajúce, resp. nesprávne povinné prílohy k žiadosti o NFP:

- príloha č.  1 – zle  uvedené východiskové roky príp.  hodnoty indikátorov výsledku a 
dopadu, resp. chýbajúce indikátory;
- príloha č. 2 – dodávateľsko-odberateľská zmluva – chýbajú rozpočty v tlačenej forme, 
chýbajú   podmienky dodať rozpočty z ODZ v elektronickej forme,  prípadne predložená 
len Zmluva o budúcej zmluve;
- príloha č. 3 – chýbajúce CD, resp. neúplné;
- príloha č. 6 – súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy – chýbajú údaje za niektoré roky ;
- príloha  č. 7 – doklad o disponovaní finančnými prostriedkami – predložená len kópia;
-  príloha  č.  8  –  účtovná  závierka  –  neúplná,  resp.  nezviazaná  so  Správou  audítora 
a nesprávne potvrdená, chýbajúca správa o výsledku auditu overená audítorom;
- príloha č. 11 – chýba výpis z ORSR;
-  príloha  č.12  –  výpis  z registra  trestov-  nedoložené  výpisy  všetkých  štatutárnych 
zástupcov;
- príloha č. 14 – potvrdenie dokladujúce, že žiadateľ nie je v úpadku – chýba potvrdenie 
z Krajského súdu;
- príloha č. 20 – modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP - nie je vyplnená 
kompletne (chýba bilančná suma) alebo je nesprávne určený druh podniku;



                           Správa o vyhodnotení výzvy kód KaHR – 113DM – 0901
                           Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery

                 Podopatrenie 1.1.3 Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch,
                            výstavách, obchodných misiách       

- príloha č. 21 – zlá forma čestného vyhlásenia žiadateľa, že nepôsobí v odvetviach na 
ktoré sa schéma pomoci nevzťahuje.

Problémy, ktoré sa vyskytli pri výkone odborného hodnotenia žiadostí o NFP je možné zhrnúť do 
nasledovných bodov:
- nekomplexné a neprehľadné spracovanie projektu;
- nedostatočné informácie dokladujúce realizovateľnosť projektu;
- zle navolené hodnoty merateľných ukazovateľov, tzv. indikátorov.

Takisto  sa vyskytlo  niekoľko problémov aj  počas schvaľovacieho procesu  pri  práci  s  ITMS.  
Najčastejšie  problémy  spôsobovala  zlá  pripojiteľnosť  do  KTI  a  následne  do  ITMS a chybne 
generované výstupné údaje z ITMS.

Sťažnosti žiadateľov

Sťažnosti  žiadateľov  týkajúce  sa  poskytovania  informácií  neboli  zaznamenané.  Niektorí 
z potenciálnych  žiadateľov  navrhovali  znížiť  minimálnu  výšku  NFP,  ktorá  je  stanovená  na 
20 000,- EUR.
Agentúra SARIO ako SO/RO k  Podopatreniu  1.1.3 – Podpora účasti slovenských výrobcov na 
veľtrhoch,  výstavách,  obchodných  misiách  zabezpečila  zverejnenie  informácií,  dokumentov 
a Doplňujúcich informácií pre žiadateľov súvisiacich s vyhlásenou výzvou na webovej stránke 
agentúry SARIO www.sario.sk . 

Záujem žiadateľov o predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

V súvislosti s 2. výzvou na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Podopatrenia 1.1.3 OP KaHR 
zaznamenalo  SARIO  o niečo  vyšší  záujem  zo  strany  žiadateľov  v porovnaní  s 1.  výzvou  na 
predkladanie  žiadostí  o  NFP v rámci  Podopatrenia  1.1.3  OP KaHR.  Záujem vyvolala  najmä 
vykonaná propagácia  a publicita  zo strany SARIO. Väčšie skúsenosti  a znalosť problematiky 
štrukturálnych fondov zo strany žiadateľov prispeli taktiež k prejavenému záujmu.

http://www.sario.sk/
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Kapitola 4

Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných problémov

Vyššie  uvedené  nedostatky  v  súvislosti  s  nedoložením  resp.  nesprávnosťou  a neúplnosťou 
povinných príloh boli zaznamenané na strane žiadateľov napriek tomu, že informačná kampaň 
bola  dostatočná.  V budúcnosti  plánujeme  ešte  dôkladnejšie  upozorňovať  žiadateľov  na 
nevyhnutnosť doloženia a správneho vyplnenia povinných príloh formou osobných konzultácií a 
v príručke pre žiadateľa.
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Kapitola 5

Zabezpečenie informovanosti počas priebehu výzvy

SARIO zabezpečilo informovanie verejnosti hlavne prostredníctvom internetovej stránky SARIO 
– www.sario.sk - časť Štrukturálne fondy, na ktorej bol zverejňovaný prehľad tzv. čast kladených 
otázok  (Frequently  asked  questions  –  FAQ),  ktoré  boli  konzultované  s implementačným 
manažérom RO pre OP KaHR.

Návštevnosť internetovej stránky agentúry SARIO zaznamenala v období od vyhlásenia výzvy 
(máj 2009) do konca decembra 2009 nasledovné hodnoty:

Obdobie Počet návštev Obdobie Počet návštev

Máj 2009 2869 September 2009 2658

Jún 2009 2724 Október 2009 3415

Júl 2009 2241 November 2009 3289

August 2009 2280 December 2009 2476

V  rámci  informačnej  kampane  k 2.  výzve  Podopatrenia  1.1.3  -  Podpora  účasti  slovenských 
výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách,  bol vytlačený informačný leták, ktorý 
bol tiež jedným z prostriedkov propagácie 2. výzvy Podopatrenia 1.1.3 OP KaHR.
V mesiaci  jún bola  vytlačená  aj  Všeobecná brožúra ŠF, v ktorej  je prezentované programové 
obdobie 2007-2013, opatrenia v gescii SARIO a tiež prezentuje aj úspešné projekty SOP PS.
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Okrem toho vyšli Informačné články v audiovizuálnych médiách v nadväznosti na výzvu KaHR-
113DM  -  0901  vyhlásenú  dňa  25.5.2009  na  predkladanie  žiadostí  o  nenávratný  finančný 
príspevok.

Potenciálni  žiadatelia telefonicky kontaktovali pracovníkov agentúry SARIO a taktiež zasielali 
svoje  mailové  otázky  v  čase  trvania  výzvy  od  25.5.2009  do  24.8.2009  ohľadom  nového 
programového obdobia 2007 - 2013, Schémy na podporu medzinárodnej spolupráce (Schémy 
pomoci  de  minimis),  Výzvy  KaHR–113DM  –  0901  na  predkladanie  žiadostí  o  NFP, 
vypracovania žiadostí o NFP, realizácie projektov a pod.

Obdobie

Počet telefonických
odpovedí 
potenciálnym
žiadateľom

Počet mailových
odpovedí 
potenciálnym
žiadateľom

Máj 2009 251 267

Jún 2009 289 309

Júl 2009 357 377

August 2009 433 450

V  rámci  informačnej  kampane zorganizovala  agentúra   v dňoch  8.6. – 18.6. 2009  bezplatné 
informačné  semináre k vyhlásenej výzve v jednotlivých krajských mestách SR  (Trnava, Nitra, 
Trenčín, Banská Bystrica, Žilina, Prešov, Košice ) a vydala informačný leták k novo vyhlásenej 
výzve  Podopatrenia  1.1.3  Podpora  účasti  slovenských  výrobcov  na  veľtrhoch,  výstavách, 
obchodných  misiách,  ktorý  poskytuje  základné  informácie  o výzve  ako  dátum  vyhlásenia 
a ukončenia výzvy, indikatívnu výšku finančných prostriedkov pre výzvu, oprávnené výdavky 
a aktivity,  forma  a výška  pomoci,  intenzita  pomoci,  príjemcovia  pomoci  a spôsobilé 
podnikateľské subjekty, kontakty na projektových manažérov agentúry SARIO. 

Informačné letáky k výzve boli distribuované medzi podnikateľov na konkrétnych seminároch 
a prostredníctvom regionálnych zastúpení agentúry SARIO.

Pozvánka na semináre s konkrétnymi informáciami ( miesto, dátum, čas konania  seminárov) 
bola  zverejnená  na  webovej  stránke  agentúry  SARIO  aj  s priamou  možnosťou  on-  line 
prihlásenia sa na seminár. Pozvánky na semináre  s kontaktmi boli zverejnené aj  na  webových 
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stránkach MH SR, SOPK Žilina,  v spolupráci  s ICPK na webových stránkach samosprávnych 
krajov SR so zámerom osloviť čo najširší okruh záujemcov.

Distribúcia  pozvánok  a informácií  o seminároch  pre  súkromný  sektor  bola  zabezpečená 
veľkoplošne  v spolupráci  so  Sekciou  zahraničného  obchodu  agentúry  SARIO.  Regionálni 
manažéri  SZO rozposlali  pozvánky elektronickou  poštou  v jednotlivých   krajoch  SR,  pričom 
využili internú databázu firiem. S požiadavkou o pomoc pri distribúcií pozvánok sme oslovili aj 
ICPK  pri  jednotlivých  samosprávnych  krajoch,  kde  sme  sa  stretli  s pozitívnym  ohlasom 
a pracovníci centier tiež  elektronicky distribuovali pozvánky na semináre a kontaktovali firmy, 
ktoré prejavili záujem o NFP. V Žilinskom kraji sme využili aj  ponuku SOPK v Žiline, ktorá 
rozposlala pozvánky svojim členom elektronicky a zároveň aj poštou. SOPK v Žiline podporila 
našu informačnú kampaň aj rozposlaním informačných letákov k vyhlásenej výzve Podopatrenia 
1.1.3  Podpora  účasti  slovenských  výrobcov  na  veľtrhoch,  výstavách,  obchodných  misiách 
vybranému okruhu podnikateľov. 

Semináre  organizované  v krajských  mestách  po  odbornej  stránke  zabezpečovali   projektoví 
a finanční manažéri sekcie ŠF agentúry  SARIO.

Na odborných seminároch boli prezentované nasledovné 3 prezentácie:

a) Všeobecná prezentácia – v rámci tejto prezentácie bola účastníkom  prezentovaná  vyhlásená 
aktuálna   výzva  na  predkladanie  ŽoNFP  –  cieľ  pomoci;  oprávnení  prijímatelia;  oprávnené 
aktivity; forma, výšky a intenzita pomoci; dokumenty k výzve na predkladanie ŽoNFP; základné 
informácie  o poskytovateľovi  a vykonávateľovi  pomoci;  činnosť  agentúry  SARIO  v rámci 
implementácie  opatrení;  informácie  o možnostiach  konzultácií  a kontakty  na  jednotlivých 
projektových  manažérov  sekcie  ŠF  agentúry  SARIO  Podopatrenia  1.1.3  Podpora  účasti 
slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách.

b)  Praktická  prezentácia   -  ktorej  obsahová  náplň  bola  orientovaná  na  vypracovanie 
a predkladanie ŽoNFP, v rámci prezentácie boli prezentované informácie  týkajúce sa základných 
podmienok  pre  vypracovanie  ŽoNFP  (projektový  zámer,  vyhlásená  výzva,  oprávnenosť); 
informácie  o dokumentoch  potrebných  k správnemu  vyplneniu  ŽoNFP a povinných  prílohách 
k ŽoNFP; informácie o spôsobe podania ŽoNFP;  o prístupe do verejnej časti ITMS; informácie 
o vypracovaní ŽoNFP a jej  prílohách;  informácie o spôsobe predloženia  žiadosti  v papierovej 
forme;  o ďalších podmienkach poskytovania pomoci ako napr. potreba  v postupovať v súlade s 
§281-288 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. – vykonať verejnú obchodnú súťaž (VOS), 
preukázať dostatok finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu ; v rámci prezentácie 
boli rozobraté aj najčastejšie vyskytujúce sa chyby pri podávaní ŽoNFP.

c) Finančné riadenie –  v rámci prezentácie boli prezentované informácie o výške finančného 
príspevku;  o spôsobe  určenia  výšky  finančného  príspevku;  o podrobnom  rozpočte  projektu 
(príloha  11)  o jeho  členení;  informácie  o oprávnených  výdavkoch;  informácie  o systéme 
financovania a predkladania žiadostí o platbu; o účtoch prijímateľa; informácie o základných 
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podmienkach realizácie platieb a o možnostiach uskutočniť platby v hotovosti; o podmienkach 
vedenia  účtovníctva  počas  realizácie  projektu; informácie  o postupoch  v prípade  porušenia 
finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. (1) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej  správy  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov; 
informácie o možnostiach konzultácií a kontakty na finančných manažérov sekcie ŠF agentúry 
SARIO. 

Prezentácie  prebiehali  interaktívnym  spôsobom,  účastníci  seminárov  väčšinou  už  počas 
prezentácií reagovali na informácie  a kládli otázky prednášajúcim a diskutovali s nimi ohľadom 
nejasností,  ktoré  k danej  téme  mali.  V závere  seminárov  bol  priestor  pre  voľnú  diskusiu, 
účastníci,  ktorí  mali  záujem po ukončení diskusie individuálne konzultovali  svoje požiadavky 
s jednotlivými projektovými manažérmi.

Účasť na Odborných seminároch ku výzve KaHR-113DM-0901:
Dátum
konania

Miesto 
konania

Počet 
zaregistrovaných 
účastníkov

8.6.2009 Nitra 12
9.6.2009 Trnava 17
10.6.2009 Banská Bystrica 28
11.6.2009 Trenčín 24
16.6.2009 Žilina 33
17.6.2009 Prešov 19
18.6.2009 Košice 18
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Všetky informačné  aktivity  venované  potenciálnym žiadateľom,  ktoré  boli  agentúrou SARIO 
zrealizované  v  období  pred  zverejnením  výzvy,  počas  jej  priebehu  ako  aj  po  jej  ukončení, 
poskytovali žiadateľom dostatočné informácie o možnostiach čerpania finančných prostriedkov 
zo štrukturálnych fondov Európskej únie.


