
HOSPODÁRSKE NOVINY

STREDA  13. MÁJA 2015 INZERCIA  9

Dobré projekty

znamenajú rozvoj Slovenska
Regionálne rozdiely vo výkonnosti ekonomiky, podnikateľskej sile, 

ale aj životnej úrovni obyvateľov sú problémom, s  ktorým bojujú 

všetky európske krajiny. Znižovanie týchto rozdielov je dôležitou 

úlohou, ktorá sa odzrkadľuje v  rôznych projektoch zameraných na 

podporu podnikania a  rozvoj regiónov, či už na národných úrov-

niach, ale aj v  rámci politiky Európskej únie. Jedným z  nástrojov, 

ktoré majú regiónom Slovenska dlhodobo pomáhať zlepšovať ich 

ekonomickú výkonnosť a  podporovať ich trvalo udržateľný rozvoj, 

je od roku 2007 aj Operačný program Ministerstva hospodárstva SR 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (KaHR).

Operačný program 
Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast
Rozvoj regiónov je úzko spätý s mož-
nosťami, ktoré dané územie posky-
tuje. Aké možnosti majú lokálni malí 
a  strední podnikatelia, nakoľko sú 
schopní presadiť sa v  konkurencii 
európskych 0 riem, aké sú pracovné 
príležitosti v  regióne, aké šance má 
región pritiahnuť turistov a  čo im vie 
poskytnúť? Keďže malí a strední pod-
nikatelia, rovnako ako samosprávy, 
dlhodobo trpia nedostatkom kapitálu, 
je pre nich vstup do 0 nančne nároč-
ných projektov na zlepšenie podni-
kania zložitý a  často ťažko dosiahnu-
teľný. V  rámci Operačného programu 
KaHR, ktorý bol pripravený Minister-
stvom hospodárstva SR ako riadia-
cim orgánom, boli podporené najmä 
projekty, ktoré pomáhali riešiť tieto 
oblasti. Nenávratný 0 nančný príspe-
vok z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja získali najmä malí a  strední 
podnikatelia, ale aj samosprávy, za 
účelom inovácií, zabezpečenia rastu 
konkurencieschopnosti, zvyšovania 
energetickej efektívnosti či podpory 
cestovného ruchu. 

Bilancia výsledkov
Po ôsmich rokoch od spustenia ope-
račného programu je čas obzrieť sa 
dozadu a  povedať si, čo projekty do 
regiónov priniesli. Inovované ekolo-
gické výrobné postupy, nové pracov-
né miesta, nové priemyselné parky, 
zvýšenie využívania obnoviteľných 
zdrojov energie, úsporu 0 nancií vďaka 
úspore energií, prezentácie podnikov 
na zahraničných trhoch, budovanie 
a  rekonštrukcia zariadení cestovného 
ruchu, obnova kultúrnych pamiatok 

a  propagácia Slovenska vo svete – aj 
za týmito výsledkami stoja projekty 
podporené z  Operačného progra-
mu KaHR. Celkovo sa v  Operačnom 
programe doteraz úspešne realizuje 
viac ako 1 900 projektov, pričom v rám-
ci podporených podnikov takmer 98 
% patrí do kategórie malých a  stred-
ných podnikov. Okrem Bratislavského 
samosprávneho kraja sú stovky pro-
jektov realizované v  každom z  regió-
nov, pričom najviac projektov, takmer 
400, sa realizovalo na území Prešov-
ského kraja, teda v regióne, ktorý patrí 
medzi tie, kde je potrebné sa dôsledne 
venovať vyrovnávaniu regionálnych 
rozdielov.

Inovácie vo výrobe
V  rámci prioritnej osi 1  Inovácie 

a  rast konkurencieschopnosti Ope-

račného programu KaHR získali pod-
nikatelia podporu s  cieľom inovovať 
výrobu a svoje produkty tak, aby boli 
schopné obstáť v konkurenčnom boji. 
Ďalší typ pomoci je zameraný na pre-
nášanie poznatkov vedy a  výskumu 
do podnikateľskej praxe. Využívanie 
inovovaných technologických postu-
pov je 0 nančne náročné a je len málo 
podnikov, ktoré si nákup moderných 
technológií môžu dovoliť 0 nancovať 
svojpomocne. Bez inovácií je však čo-
raz ťažšie presadiť sa nielen na zahra-
ničnom, ale aj slovenskom trhu. Vďaka 
podpore z OP KaHR slovenské podni-
ky do svojej výroby zaviedli približne 
700 inovovaných výrobných postu-
pov, ktoré významne prispievajú ku 
kvalite a atraktivite podnikov. 

O  význame podpory investovania 
do inovácií vo výrobe svedčí aj fakt, 
že v podporených podnikoch boli za-
znamenané priemerné nárasty tržieb 

o viac ako 20 %, a to aj napriek dôsled-
kom, ktoré so sebou priniesla ekono-
mická kríza, ktorá vypukla v roku 2008. 
Popri ekonomickom prínose prináša 
transfer moderných technológií do 
výroby aj pozitívny environmentálny 
efekt, pretože využívanie moderných 
technológií v  podnikoch výrazne 
znižuje ekologickú záťaž v danom re-
gióne. Celkovo sa nám v  rámci Ope-
račného programu KaHR v oblasti ino-
vácií podarilo rozdeliť podporu medzi 
takmer 1 200 projektov.

Energetika
O  ekológii, úspore energií a  efektív-
nom využívaní obnoviteľných zdro-
jov energie sa v  posledných rokoch 
intenzívnejšie hovorí v  súvislosti 
s  požiadavkou trvalo udržateľného 
rozvoja. Prioritná os 2  Operačného 

programu KaHR je zameraná práve 

na energetiku. V rámci nej sú podpo-
rené projekty zamerané na zvýšenie 
energetickej efektívnosti primárnych 

energetických zdrojov, zvýšenie po-
dielu obnoviteľných zdrojov energie 
na celkovej produkcii energie, zlep-
šenie technického stavu verejného 
osvetlenia a  zvý šenie informovanosti 
o  efektívnom využívaní energie. Rea-
lizuje sa výmena systémov verejného 
osvetlenia či budovanie nových verej-
ných osvetlení, sú budované elektrár-
ne na výrobu energie z alternatívnych 
zdrojov. V  rámci národného projektu 
,,ŽIŤ ENERGIOU“ bolo zrealizovaných 
viac ako 170 informačných akcií pre 
verejnosť o  efektívnom využívaní ob-
noviteľných zdrojov energie s  cieľom 
zmeniť spotrebiteľské správanie. Pre-
menené na konkrétne čísla: zrekon-
štruovalo a modernizovalo sa verejné 
osvetlenie vo viac ako 300 slovenských 
mestách. Pre spresnenie predstavy, ak 
by sme umies tnili svietidlá inštalova-
né s  podporou OP KaHR v  20-metro-
vých rozostupoch za sebou, osvetlili 
by takmer celú cestu z  Bratislavy do 
Košíc. A aj vďaka projektom podpore-
ným z OP KaHR sa ročne na Slovensku 
ušetrí toľko elektrickej energie, koľko 
ročne spotrebuje 25 000 rodinných 
domov.  V  rámci Operačného progra-
mu KaHR v  oblasti energetiky bolo 
podporených takmer 500 projektov.

Cestovný ruch
Prioritná os 3  Operačného progra-

mu Konkurencieschopnosť a  hos-

podársky rast priniesla podnikate-
ľom možnosť vybudovať či zrealizovať 
modernizáciu stredísk a zariadení ces-
tovného ruchu a  Slovensku možnosť 
zviditeľniť sa prostredníctvom jednot-
nej prezentácie krajiny ako destinácie 
cestovného ruchu. Cieľom týchto pro-

jektov je dosiahnuť najmä zvýšenie 
schopnosti podnikateľov konkurovať 
v boji o klientov prostredníctvom ce-
loročnej ponuky komplexných a  kva-
litných služieb. 

V  rámci OP KaHR sa vybudovalo 
či zmodernizovalo viac ako 200 re-
gionálnych zariadení a  stredísk ces-
tovného ruchu a  v  rámci obnovy 
a  rozvoja kultúrneho, historického 
a  prírodného dedičstva sa zrekon-
štruovalo viac ako 30 kultúrnych pa-
miatok v  rámci 200 realizovaných 
projektov. Tieto výsledky sprevádza 
aj sociálny prínos pre jednotlivé 
regióny, v rámci ktorých bolo vytvore-
ných takmer 800 nových pracovných 
miest.

Plány do budúcnosti
Pre nové programové obdobie 2014 – 
2020 bol schválený Operačný program 
Výskum a  inovácie (OP VaI), ktorý do 
veľkej miery nadväzuje na podporu 
poskytovanú z  OP KaHR. Predstavuje 
nové možnosti pre podporu všetkých 
regiónov Slovenska v  oblasti výsku-
mu, vývoja a inovácií, ako aj osobitnú 
podporu malého a  stredného podni-
kania. Cieľom operačného programu 
je podpora investícií podnikov do vý-
skumu, vývoja a  inovácií. O  podporu 
sa budú môcť uchádzať podnikatelia, 
zoskupenia podnikateľov, fyzických 
osôb a  neziskový  sektor. Do tohto 
operačného programu sa budú môcť 
zapojiť aj žiadatelia z  Bratislavského 
samosprávneho kraja. OP VaI je spo-
ločným programovým dokumentom 
Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) 
a Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR.
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Viac podrobností o Operačnom programe 

Výskum a inovácie nájdete na webovej adrese www.mhsr.sk
Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program 
KaHR a sprostredkovateľský orgán pre Operačný program VaI sa zúčastní 
22. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre v dňoch 19. – 22. 5. 2015, kde 
bude prezentovať dosiahnuté výsledky Operačného programu KaHR a tiež 
budúcu podporu v podobe Operačného programu VaI.

Tento projekt je spolu0 nancovaný  z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

POČET REALLIZOOOVVANNNÝÝÝCCHH PPRROOOJEKKTTOOV  
V JEDNOTLIVÝCH RREGGGIÓNNOCCCH SSSLOVVENNNSKKAA:

Trnavský kraj

193

Trenčiansky kraj

235

Nitriansky kraj

251

Banskobystrický kraj

308

Košický kraj

227

Prešovský kraj

374

Žilinský kraj

312

Podpora OP KaHR bola realizovaná mimo Bratislavského kraja.

Vígľašský zámok rekonštruovali podľa dobových záznamov.


