
Názov  projektu :       OBSERVATORY ON STATE AID IMPACT 

Projektov á  skratka:  OSAIS

Trvanie  projektu:     10/2009 – 11/2012

Lead  partn er:             Veneto Region - Regional Council (IT)
Slove n s k ý  projekto vý  partn er:  Regionálna rozvojová agentúra Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, n.o

Ostatní  partn eri  projektu:

UNIVERSITY ENTERPRISE TRAINING PARTNERSHIP REGION OF 
MURCIA

ES

Larnaca District Development Agency CY
Brasov Agency for Sustainable Development RO
Lisbon and Tagus Valley Region PT
Bautzen Innovation Centre DE
Municipality of Heraklion EL
Marshal's Office of Opolskie Region PL
Lower Austrian Government, Dept. Economic Affairs, Tourism and 
Technology

AT

Champagne-Ardenne Region FR
                                                    

Výška  finan n ej  pomoci  na  projekt:č  

                                          celkový rozpočet 1 996175,00 €        ERDF: 1 592 043,05 €

Výška  finan n ej  pomoci  pre  slove n s k é h o  projekto v é h o  partn erač : 
                                          celkový rozpočet: 150 360,00 €         ERDF: 127 806,00 € (85%)

                                                     
Popis  projektu:  Projekt OSAIS je medzinárodným projektom iniciatívy INTERREG IVC 
s 11  partnermi  z jedenástich  krajín  Európy:  Rakúsko,  Cyprus,  Francúzsko,  Nemecko, 
Grécko, Taliansko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko. Projekt sa 
zaoberá  dvoma  aspektmi:  1)  analýzou  makroekonomického  dopadu  na  politiky 
regionálnych dotácií  a ich efektívnosť; 2) analýzou dopadu efektivity,  a to vďaka snahe 
identifikovať spomedzi rôznych finančných nástrojov tie najefektívnejšie.

Ciele  projektu:   Hlavným  cieľom  projektu  je  zvýšenie  efektívnosti  a efektivity 
regionálnych  a lokálnych  politík  smerujúcich  k vývoju  v jednotlivých  partnerských 
regiónoch.  Tento  vývoj  smeruje  predovšetkým  k ekonomickej  modernizácii  a zvýšenej 
konkurencieschopnosti  malých a stredných podnikov (SME) u partnerov projektu. Tá sa 
dosiahne vďaka výmene a zdieľaniu osvedčených postupov a tiež vedomostí vo finančnej 
asistencii  SME  cez  štátnu  pomoc.  Medzi  ďalšie  ciele  projektu  patria:  vyhodnotenie 
a benchmarking  dopadu  v zmysle  efektivity  a efektívnosti  relevantných  politík  v oblasti 
štátnej  pomoci;  zisťovanie  osvedčených  postupov;  výmena  skúseností  s osvedčenými 
postupmi medzi partnermi; vytvorenie nového prístupu ku politike dotácií;  a tiež šírenie 

         



osvedčených postupov a výsledkov projektu na európskej úrovni.

O akávan é  výsl ed ky  projektu:č  Projekt  vo  všeobecnosti  prispeje  k vylepšeniu 
politiky zapojených regiónov (11) priamo (v prípade regiónov) a tiež nepriamo v prípade 
RDA. Vďaka projektu sa tiež významne rozšíria vedomosti o štátnej pomoci určenej SME 
v 11 participujúcich európskych regiónoch. Medzi konkrétnejšie výsledky bude tiež patriť 
minimálne 60 vystúpení v médiách, stály počet návštev webovej stránky projektu a tiež 
predpokladáme že 44 osôb (4 za každý región) bude plne participovať na projekte OSAIS 
a že  sa  im  aj  tým  zvýšia  ich  vedomosti  v oblasti  projektu.  Navyše,  OSAIS  vytvorí  6 
akčných plánov, vďaka ktorým by mali byť úspešne aplikované osvedčené postupy.

         


