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Prehľad možných zdrojov finančných prostriedkov, ktoré budú môcť záujemcovia o podporu
čerpať prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR v roku 2009

Január 2009
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vypracovalo „Prehľad možných finančných zdrojov, ktoré budú môcť záujemcovia o podporu čerpať
prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR v roku 2009“.
Cieľom informačnej brožúry je informovať súkromný a verejný sektor a širokú verejnosť o možnostiach čerpania finančných prostriedkov prostredníctvom svojej rozpočtovej kapitoly
v roku 2009.

Informačná brožúra popisuje všetky podporné programy a schémy poskytovania pomoci prostredníctvom, ktorých môže súkromný a verejný sektor
čerpať pomoc (priamu aj nepriamu) v rámci Ministerstva hospodárstva SR a taktiež v rámci organizácií v jeho pôsobnosti, ktorými sú agentúry
NARMSP – Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, SACR – Slovenská agentúra cestovného ruchu, SARIO - Slovenská agentúra
pre rozvoj investícií a obchodu a SIEA – Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Obsah
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Základné údaje................................................................................... 2
Prepojenie stratégie OP KaHR s NSRR ........................................... 3
OP KaHR – prioritné osi, opatrenia, sprostredkovateľské orgány,
prijímatelia ........................................................................................ 4
Finančná tabuľka OP KaHR ............................................................. 5
Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.1. Podpora zavádzania inovácií a technologických
transferov ....................................................... 6
Prioritná os 1, opatrenie 1.1, podopatrenie 1.1.2. Podpora tvorby pracovných miest
prostredníctvom rozvoja podnikania............... 8
Prioritná os 1, opatrenie 1.1, podopatrenie 1.1.3. Podpora účasti slovenských
výrobcov na veľtrhoch, výstavách a obchodných
misiách......................................................................................... 10
Prioritná os 1, opatrenie 1.2, Podpora spoločných služieb pre
podnikateľov................................................................................ 12
Prioritná os 1, opatrenie 1.3, Podpora inovačných aktivít
v podnikoch................................................................................. 15
Prioritná os 2 – Energetika, Opatrenie 2.1. Zvyšovanie
energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie
progresívnych technológií v energetike................ 18
15
Prioritná os 2, Opatrenie 2.2.Budovanie a modernizácia
verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie
poradenstva v oblasti energetických úspor................................... 19
16
Prioritná os 3 – Cestovný ruch
Opatrenie 3.1., Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom
ruchu .......................................................................................... 21
Prioritná os 3 – Cestovný ruch
Opatrenie 3.2., Rozvoj informačných služieb cestovného
ruchu, prezentácia regiónov a Slovenska ................................... 23
Harmonogram výziev na rok 2009................................................. 25
Ostatné programy a schémy poskytovania pomoci

Priama pomoc
Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci................................ 27
Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie
v domácnostiach ............................................................................. 29
Program na podporu energetickej efektívnosti............................... 30
Program „Podpory MSP prostredníctvom siete inkubátorov a implementácia metódy
Research-based spin-off“ ....................... 32
Schéma pomoci na podporu účasti podnikateľských subjektov
v programe CIP (de minimis) .......................................................... 33
Schéma pomoci na podporu spolupráce malých a stredných podnikov a vedecko –
výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov (de
minimis) .................................................................................... 34
Nepriama pomoc
Oficiálna účasť Slovenskej republiky na výstavách a veľtrhoch v zahraničí v gescii
MH SR ............................................................ 35
Program „Pomoc MSP na trhu EÚ.................................................. 36
Program Národného webového sídla pre MSP
www.msponline.sk .......................................................................... 37
Program vzdelávania, školení a poradenstva pre vybrané
skupiny záujemcov o podnikanie................................................... 38
Mikropôžičkový program – finančný nástroj na podporu malých
a začínajúcich podnikateľov .......................................................... 39
Schéma podpory poradenstva a vzdelávania pre podnikateľský
sektor ............................................................................................. 41
Poskytovanie návratnej finančnej výpomoci zo zdrojov Inovačného fondu n.
f. ...................................................................................... 42
Súhrnný prehľad (tabuľková časť).................................................. 43

Základné údaje
Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
v programovom období 2007 -2013

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) na programové obdobie 2007 – 2013 bol spracovaný
Ministerstvom hospodárstva SR v nadväznosti na stratégiu Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007-2013 (ďalej len „NSRR SR“).
Predstavuje základný dokument formulujúci smerovanie a podporu rozvoja inovácií, priemyslu, cestovného ruchu a ďalších vybraných služieb využitím
rastového potenciálu regiónov so zameraním na splnenie globálneho - strategického cieľa NSRR SR v programovom období 2007-2013, ktorým je
výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky a zamestnanosti pri rešpektovaní trvalo udržateľného
rozvoja.
OP KaHR bol schválený uznesením vlády SR č. 1021 zo dňa 6. decembra 2006 a prijatý Európskou Komisiou dňa 28. 11. 2007.
Cieľom podpory v rámci OP KaHR je zachovať a ďalej rozvíjať konkurencieschopný a efektívne vyrábajúci potenciál priemyselnej výroby, energetiky,
ako aj potenciál cestovného ruchu a ďalších vybraných služieb v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja, a tak účinne prispievať k zvyšovaniu
ekonomickej výkonnosti Slovenska ako celku a znižovaniu disparít ekonomickej výkonnosti v regiónoch SR.
Pozornosť je venovaná podpore aktivít s pozitívnym dopadom na zamestnanosť a inovačný rozvoj. Rast konkurencieschopnosti národného hospodárstva
je trvalou prioritou hospodárskej politiky SR a rast konkurencieschopnosti sektorov začlenených do OP KaHR ovplyvní približovanie ekonomickej
úrovne SR a jej regiónov k ekonomickej úrovni EÚ na konci programového obdobia 2007 – 2013.

Prepojenie stratégie OP KaHR s NSRR SR na roky 2007-2013

NSRR SR
Strategické priority
NSRR

Ciele strategických
priorít NSRR
Špecifické priority SP
NSRR

Ciele špecifických
priorít NSRR
NSRR

SP 1Infraštruktúra a regionálna dostupnosť

SP 2 Vedomostná ekonomika

GC 1 Zvýšenie hustoty vybavenia regiónov
infraštruktúrou a zvýšenie efektívnosti s ňou
súvisiacich verejných služieb

GC 2 Rozvoj zdrojov trvaloudržateľného ekonomického
rastu a zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu a
služieb

ŠP 2.4 Podpora konkurencieschopnosti
podnikov a služieb najmä prostredníctvom
inovácií

ŠP 2.3 Infraštruktúra vysokých škôl

ŠC 2.4

ŠC 2.3

Zabezpečenie trvaloudržateľného
hospodárskeho rastu a
zamestnanosti

Zvýšenie kvality vzdelávania na
vysokých školách prostredníctvom
investícií do hmotnej infraštruktúry

Špecifický ciel prioritnej osi
NSRR= Globálny cieľ OP
KaHR

Prioritné osi OP KaHR
Ciele prioritných osí
OP KaHR
Opatrenia OP KaHR

Špecifické ciele
opatrení

SP 3 Ľudské zdroje a vzdelávanie
GC 3 Zvýšenie zamestnanosti, rast kvality pracovnej
sily pre potreby vedomostnej ekonomiky a zvýšenie
sociálnej inklúzie rizikových skupín

ŠP 2.2 Výskum a vývoj

ŠP 2.1 Informatizácia spoločnosti

ŠC 2.2
Modernizácia a zefektívnenie systému podpory
výskumu a vývoja tak, aby prispieval k zvyšovaniu
konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu
regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych
(high-tech) MSP a tvorbe nových pracovných miest

ŠC 2.1

Vytvorenie inkluzívnej informačnej
spoločnosti ako prostreidku pre rozvoja
vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky

Zabezpečenie trvaloudržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.
Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a služieb
prostredníctvom inovácií
Opatrenie 1.1
Inovácie a
technologické
transfery

Opatrenie 1.2
Podpora
spoločných
služieb pre
podnikateľov

Rast
konkurenciescho
pnosti podnikov
cez transfer
inovácií a
technológií

Zlepšovanie
podmienok pre
rozvoj
podnikania
a posilnenie
kontaktov medzi
MSP

Opatrenie 1.3
Podpora
inovačných
aktivít
v podnikoch

Zvyšovanie
inovatívnosti v
podnikoch

Energetika

Cestovný ruch

Zvyšovanie energetickej efektívnosti
a zvýšenie využitia OZE
Opatrenie 2.1
Zvyšovanie energetickej
efektívnosti na strane
výroby aj spotreby
a zavádzanie
progresívnych technológií
v energetike

Zvýšenie energetickej
efektívnosti primárnych
energetických zdrojov
a zvýšenie podielu
spotreby OZE na
celkovej spotrebe
energie

Opatrenie 2.2
Budovanie a modernizácia
verejného osvetlenia pre
mestá a obce
a poskytovanie
poradenstva v oblasti
energetiky

Zlepšenie technického
stavu verejného
osvetlenie a zvýšenie
informovanosti
o efektívnom využívaní
energie

Technická pomoc

Rast konkurencieschopnosti
a výkonnosti CR
Opatrenie 3.1
Podpora
podnikateľských
aktivít
v cestovnom
ruchu

Rozvoj
informačných
služieb cestovného
ruchu, prezentácie
regiónov a Slovenska

Zlepšenie
poskytovaných
služieb CR
prostredníctvom
služieb s vyššou
pridanou
hodnotou

Zlepšenie úrovne
prezentácie
Slovenska,
dobudovanie
jednotného
informačného
systému CR

Opatrenie 3.2

Opatrenie 4.1
Technická
pomoc

Príprava,
implementácia
a monitorovani
e OP KaHR

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – priority, opatrenia, sprostredkovateľské orgány a prijímatelia

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – priority, opatrenia, sprostredkovateľské orgány a prijímatelia

Prioritné osi programu

Opatrenia a podopatrenia

1 – Inovácie a rast
konkurencieschopnosti

1.1 Inovácie a technologické transfery
1.1.1 Podpora zavádzania inovácií
a technologických transferov
1.1.2 Podpora tvorby pracovných miest
prostredníctvom rozvoja podnikania
1.1.3 Podpora účasti slovenských výrobcov na
veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách
1.2 Podpora spoločných služieb pre
podnikateľov
1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Sprostredkovateľské orgány pod riadiacim
orgánom (SO/RO)

Oprávnenými prijímateľmi sú fyzické a právnické osoby
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného
zákonníka registrované na území SR.
podnikania (NARMSP) a Slovenská inovačná
a energetická agentúra (SIEA).
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného
podnikania (NARMSP) a Sociálna
implementačná agentúra (SIA).
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií
a obchodu (SARIO).
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií
a obchodu (SARIO) pre revitalizáciu hnedých
parkov, príp. pre budovanie zelených parkov.
Slovenská inovačná a energetická agentúra
(SIEA).

2 - Energetika

2.1 Zvyšovanie energetickej efektívností na
strane výroby aj spotreby a zavádzanie
progresívnych technológií v energetike
2.2 Budovanie a modernizácia verejného
osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie
poradenstva v oblasti energetiky

Slovenská inovačná a energetická agentúra
(SIEA).

3 – Cestovný ruch

3.1 Podpora podnikateľských aktivít v
cestovnom ruchu

Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR).

4 - Technická pomoc

Prijímatelia

Oprávnenými prijímateľmi sú mestá a obce, samosprávne
kraje.
Oprávnenými prijímateľmi sú fyzické a právnické osoby
oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného
zákonníka registrované na území SR.
Oprávnenými prijímateľmi sú fyzické a právnické osoby
oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného
zákonníka registrované na území SR.
Oprávnenými prijímateľmi sú mestá a obce pre oblasť
budovania a modernizácie verejného osvetlenia a Slovenská
inovačná a energetická agentúr pre oblasť poskytovania
poradenstva.
Oprávnenými prijímateľmi sú fyzické a právnické osoby
oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného
zákonníka registrované na území SR.

3.2 Rozvoj informačných služieb cestovného
ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska

Slovenská agentúra pre cestovný ruch.

Technická pomoc

Ministerstvo hospodárstva SR, štátne príspevkové
organizácie.

Finančná tabuľka OP KaHR na celé rozpočtové obdobie (2007 – 2013)

Prioritné osi programu

Opatrenia

1.1 Inovácie a technologické transfery
1 – Inovácie a rast
konkurencieschopnosti

1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch

2 - Energetika

2.1 Zvyšovanie energetickej efektívností na strane výroby
aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v
energetike
2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre
mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti
energetiky
3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

3 – Cestovný ruch

4 - Technická pomoc

3.2 Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu,
prezentácie regiónov a Slovenska
Technická pomoc

Orientačné finančné alokácie
(ERDF + štátny rozpočet)
v EUR
227 058 805
127 152 955

154 400 005

144 136 927

Intenzita priamej pomoci prijímateľom

NUTS II Západné Slovensko – 40 %
NUTS II Stredné Slovensko a Východné Slovensko – 50 %
Obce a mestá 95 %
NUTS II Západné Slovensko – 40 %
NUTS II Stredné Slovensko a Východné Slovensko – 50 %

NUTS II Západné Slovensko – 40 %
NUTS II Stredné Slovensko a Východné Slovensko – 50 %
Obce a mestá – 95 %

54 494 132
145 317 628

SIEA – 100 %
NUTS II Západné Slovensko – 40 %
NUTS II Stredné Slovensko a Východné Slovensko – 50 %

27 247 078

SACR - 100 %

28 427 765

Štátne príspevkové organizácie – 100 %
Samosprávne kraje a ich organizácie – 95 %

1 – INOVÁCIE A RAST KONKURENCIESCHOPNOSTI

1.1 Inovácie a technologické transfery
1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
Oprávnené výdavky:

Za oprávnené výdavky nie je možné považovať:

-

obstaranie dlhodobého hmotného majetku, t.j. strojov, prístrojov a zariadení.
Cena samostatne hnuteľných vecí je definovaná v zmysle § 25 ods. 5 písm. a)
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

-

-

obstaranie dlhodobého nehmotného majetku na účely využívania
inovatívnych a vyspelých technológií, vrátane obstarania obslužného softvéru na
technológie obstarané v rámci projektu (výdavky na aktíva získané transferom
technológií prostredníctvom nadobudnutia patentových práv, licencií, know-how
alebo nepatentovaných technických poznatkov). Oprávnenými výdavkami na
účely obstarania uvedeného dlhodobého nehmotného majetku je obstarávacia cena
definovaná podľa § 25 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, súčasne
podiel výdavkov na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku nesmie
presiahnuť 25 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt,

-

-

-

rekonštrukciu a modernizáciu prevádzkových priestorov, ktorá výhradne
úzko súvisí so zabudovaním nových strojov, prístrojov a zariadení, výrobných
postupov a technológie (realizácia malých stavebných úprav, uvedené nezahŕňa
rekonštrukciu administratívnych budov a výstavbu nových priestorov) vo výške
maximálne 20 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt.

-

1

úroky z úverov a pôžičiek;
leasing,
poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky,
pokuty a penále;
poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane;
výdavky na odstavenie atómových elektrární
z prevádzky;
výdavky na nákup pozemkov a nehnuteľností;
výdavky na výstavbu nových priestorov,
výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov
a dopravných zariadení,
výdavky vynaložené na obstaranie použitého hmotného
majetku,
výdavky na jednoduché nahradenie zastaraných strojov/
prístrojov/zariadení novými
strojmi/prístrojmi/zariadeniami s takou istou
výkonnosťou,
mzdové výdavky, výdavky na zdravotné a nemocenské
poistenie, dôchodkové zabezpečenie a na príspevok na
poistenie v nezamestnanosti tuzemských zamestnancov
platené zamestnávateľom podľa osobitných predpisov1,
prevádzkové výdavky,
výdavky vynaložené v súvislosti s vypracovaním
predloženého projektu,
zaplatená daň z pridanej hodnoty v prípade, ak je
prijímateľ platiteľ DPH v súlade s Nariadením EK č.

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

-

1145/2003, ktorým sa mení Nariadenie Rady ES
č. 1685/2000,
výdavky na marketing (okrem výdavkov súvisiacich
s výrobou prezentačných materiálov pri prvej účasti na
výstave / veľtrhu).

Schémy štátnej pomoci/ pomoci de minimis
Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách.
Schéma na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách (schéma pomoci de minimis).

1 – INOVÁCIE A RAST KONKURENCIESCHOPNOSTI

1.1 Inovácie a technologické transfery
1.1.2 Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania
Oprávnené výdavky:

Za oprávnené výdavky nie je možné považovať:

-

obstaranie dlhodobého hmotného majetku určeného pre priemyselnú výrobu.
Cena samostatne hnuteľných vecí je definovaná v zmysle § 25 ods. 5 písm. a)
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

-

-

výstavba, rozšírenie a rekonštrukcia prevádzkových priestorov určených na
priemyselnú výrobu, remeselnú výrobu a činnosti napomáhajúce rozvoju služieb,
max. do výšky 20% z celkových oprávnených výdavkov na projekt,

-

-

obstaranie krátkodobého hmotného majetku súvisiaceho s predmetom realizácie
projektu,

-

obstaranie dlhodobého nehmotného majetku na účely využívania inovatívnych
a vyspelých technológií, vrátane obstarania obslužného softvéru na technológie
obstarané v rámci projektu; oprávnenými výdavkami na účely obstarania
uvedeného dlhodobého nehmotného majetku je obstarávacia cena.

-

Podopatrenie bude realizované v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny.

-

-

-

2

úroky z úverov a pôžičiek;
leasing,
poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky,
pokuty a penále;
poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane;
výdavky na odstavenie atómových elektrární
z prevádzky;
výdavky na nákup pozemkov a nehnuteľností;
výdavky na výstavbu nových priestorov,
výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov
a dopravných zariadení,
výdavky vynaložené na obstaranie použitého hmotného
majetku,
výdavky na jednoduché nahradenie zastaraných strojov/
prístrojov/zariadení novými
strojmi/prístrojmi/zariadeniami s takou istou
výkonnosťou,
mzdové výdavky, výdavky na zdravotné a nemocenské
poistenie, dôchodkové zabezpečenie a na príspevok na
poistenie v nezamestnanosti tuzemských zamestnancov
platené zamestnávateľom podľa osobitných predpisov2,
prevádzkové výdavky,
výdavky vynaložené v súvislosti s vypracovaním
predloženého projektu,
zaplatená daň z pridanej hodnoty v prípade, ak je

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

-

Schémy štátnej pomoci/ pomoci de minimis
Schéma podpory pre začínajúcich podnikateľov (schéma pomoci de minimis).

prijímateľ platiteľ DPH v súlade s Nariadením EK č.
1145/2003, ktorým sa mení Nariadenie Rady ES
č. 1685/2000,
výdavky na marketing (okrem výdavkov súvisiacich
s výrobou prezentačných materiálov pri prvej účasti na
výstave / veľtrhu).

1 – INOVÁCIE A RAST KONKURENCIESCHOPNOSTI

1.1 Inovácie a technologické transfery
1.1.3 Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách
Oprávnené výdavky:

Za oprávnené výdavky nie je možné považovať:

V rámci prvej účasti podniku na výstavách a veľtrhoch v Slovenskej republike
a v zahraničí sú oprávnenými výdavkami:
- výstavná plocha, návrh a výstavba stánku, zápis do katalógu, preprava
vystavovaného tovaru, prevádzkové výdavky na chod stánku, cestovné
výdavky maximálne troch zástupcov jedného podnikateľského subjektu
(letenky turistickej triedy alebo výdavky na dopravu automobilom na
výstavu /veľtrh/, cestovné vo verejnej doprave v mieste konania výstavy
/veľtrhu/, výdavky na ubytovanie počas výstavy /veľtrhu/ v zahraničí),
- prezentačné materiály, najmä výdavky 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 5000 ks pre jednu mutáciu, pričom za
oprávnené výdavky sa považujú výdavky na návrh, výrobu a dodávku
produktov a prác vrátane prekladov zo slovenského do cudzieho jazyka.

-

-

-

Prvou účasťou sa rozumie účasť na príslušnej výstave (veľtrhu), súvisiacej
s podnikateľskou činnosťou žiadateľa.
V rámci prvej účasti podniku na obchodných misiách v zahraničí sú oprávnenými
výdavkami:
- doprava a ubytovanie (letenky turistickej triedy, ubytovanie podľa právnych
predpisov o cestovných náhradách pre maximálne troch účastníkov z jednej
firmy na dobu maximálne 5 dní),
- úhrada účastníckeho poplatku.
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.

-

-

úroky z úverov a pôžičiek;
leasing,
poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty
a penále;
poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane;
výdavky na odstavenie atómových elektrární z prevádzky;
výdavky na nákup pozemkov a nehnuteľností;
výdavky na výstavbu nových priestorov,
výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných
zariadení,
výdavky vynaložené na obstaranie použitého hmotného
majetku,
výdavky na jednoduché nahradenie zastaraných
strojov/prístrojov/zariadení novými
strojmi/prístrojmi/zariadeniami s takou istou výkonnosťou,
mzdové výdavky, výdavky na zdravotné a nemocenské
poistenie, dôchodkové zabezpečenie a na príspevok na
poistenie v nezamestnanosti tuzemských zamestnancov
platené zamestnávateľom podľa osobitných predpisov3,
prevádzkové výdavky,
výdavky vynaložené v súvislosti s vypracovaním
predloženého projektu,
zaplatená daň z pridanej hodnoty v prípade, ak je prijímateľ
platiteľ DPH v súlade s Nariadením EK č. 1145/2003, ktorým
sa mení Nariadenie Rady ES č. 1685/2000,
výdavky na marketing (okrem výdavkov súvisiacich s výrobou
prezentačných materiálov pri prvej účasti na výstave /
veľtrhu).

V rámci poradenských a konzultačných služieb poskytovaných jednorazovo v oblasti
podpory marketingových a investičných informácií ako aj podpory internacionalizácie
obchodu sú oprávnenými výdavkami:
- zmluvné spracovanie rešerší a štúdií o vnútornom trhu Európskej únie ako aj
3

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

o trhoch tretích krajín, spracovanie štúdií realizovateľnosti (feasibility studies)
o podnikateľskom prostredí alebo o investičných príležitostiach na trhoch
tretích krajín. Týmito službami nemôžu byť nepretržité alebo periodické
činnosti, ani nemôžu súvisieť s bežnými prevádzkovými výdavkami podniku,
ako sú bežné konzultačné služby, napr. v oblasti daní, finančného
poradenstva, pravidelné právne služby alebo reklama.
Schémy štátnej pomoci/ pomoci de minimis
Schéma na podporu medzinárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis).

1 – INOVÁCIE A RAST KONKURENCIESCHOPNOSTI

1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov
Oprávnené výdavky:

V prípade projektov revitalizácie hnedých parkov a budovania zelených parkov:
− výdavky na technickú vybavenosť územia a inžinierske stavby, resp. ich adaptácia na
konkrétny projekt;

−
−
−

−

4

výdavky na búracie práce a asanáciu územia;
výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a obnovu budov priamo spojených s projektom;
výdavky na obstaranie nehnuteľného majetku (pozemkov a budov) k pôvodnému majetku
za účelom dosiahnutia cieľa stanoveného v projekte, pri splnení všetkých nasledovných
podmienok:
o obstaranie nehnuteľného majetku priamo súvisí s projektom, t. j. existuje priama
väzba medzi obstaraním nehnuteľného majetku a cieľmi spolufinancovanej
činnosti;
o obstarávacia cena pozemkov nesmie presiahnuť 10 % z celkových oprávnených
nákladov na projekt,
o nehnuteľný majetok musí byť ocenený znaleckým posudkom4 predpisov5, nie
starším ako 3 mesiace nezávislým súdnym znalcom, potvrdzujúcim, že kúpna cena
nepresahuje obvyklú cenu v regióne
o nehnuteľnosť za posledných desať rokov neobdržala štátnu pomoc alebo podporu
Spoločenstva, čo by v prípade spolufinancovania nákupu zo strany štrukturálnych
fondov viedlo k duplicite pomoci.
výdavky na odstránenie starých ekologických záťaží (len tých, ktoré sú spojené s prípravou
územia na podnikanie pre investorov) na základe environmentálneho auditu alebo iného
adekvátneho dokumentu potvrdzujúceho kontamináciu miesta realizácie projektu, ktorý
musí byť predložený spolu s projektom; výdavky na odstránenie starých ekologických
záťaží nesmú presiahnuť 10% z celkových oprávnených výdavkov projektu;

Neoprávnené výdavky:

−
−
−
−
−

výdavky spojené s podnikateľskými a komerčnými
účelmi, t.j. projekty, ktoré vytvárajú zisk,
úroky z úverov, kurzové straty,
výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov,
výdavky na poradenské služby v oblasti inzercie,
reklamy, auditu, vedenia účtovníctva a finančné
a daňové poradenstvo,
zaplatená DPH v prípade, ak je prijímateľ platiteľ
DPH v súlade s Nariadením Komisie (ES)
č. 1145/2003, ktorým sa mení Nariadenie Rady (ES)
č. 1685/2000.

Zákon NR SR č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(z 26. 5. 2004); Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku (z 23..8.2004); atď.
5
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

−
−

výdavky na úhradu odvodov za vyňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho
pôdneho fondu a úhrada odvodov za vyňatie pozemkov z lesného pôdneho fondu;
rezerva na nepredvídané stavebné výdavky (výška rezervy nesmie presiahnuť 10%
z celkových oprávnených výdavkov projektu).

V zmysle popisu technickou vybavenosťou územia a inžinierskymi stavbami sú predovšetkým:
− studne a prívody úžitkovej a pitnej vody;
− kanalizácia, čistenie a vypúšťanie odpadových vôd vrátane prípadnej preložky
vodovodného a kanalizačného zariadenia;
− prívod a rozvod elektriny vrátane prípadnej 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, prípadne preložky týchto zariadení;
− 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;
− oplotenie priemyselného parku, terénne úpravy.
V prípade projektov budovania inovačných nástrojov v regiónoch:
− technická vybavenosť územia a inžinierske stavby, resp. ich adaptácia na konkrétny projekt;
− výstavba, rekonštrukcia a obnova budov priamo spojených s projektom;
− vnútorné technické a technologické vybavenie inovačných nástrojov;
− výdavky na obstaranie nehnuteľného majetku (pozemkov a budov) k pôvodnému majetku
za účelom dosiahnutia cieľa stanoveného v projekte, pri splnení všetkých nasledovných
podmienok:
o obstaranie nehnuteľného majetku priamo súvisí s projektom, t. j. existuje priama
väzba medzi obstaraním nehnuteľného majetku a cieľmi spolufinancovanej
činnosti;
o obstarávacia cena pozemkov nesmie presiahnuť 10 % z celkových oprávnených
nákladov na projekt,
o nehnuteľný majetok musí byť ocenený znaleckým posudkom6 nie starším ako 3

−

−
−
−

mesiace nezávislým súdnym znalcom, potvrdzujúcim, že kúpna cena nepresahuje
obvyklú cenu v regióne
o nehnuteľnosť za posledných desať rokov neobdržala štátnu pomoc alebo podporu
Spoločenstva, čo by v prípade spolufinancovania nákupu zo strany štrukturálnych
fondov viedlo k duplicite pomoci.
odstránenie starých ekologických záťaží (len tých, ktoré sú spojené s prípravou územia na
podnikanie pre investorov) na základe environmentálneho auditu alebo adekvátneho
dokumentu potvrdzujúceho kontamináciu miesta realizácie projektu, ktorý musí byť
predložený spolu s projektom;
úhrada odvodov za vyňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
a úhrada odvodov za vyňatie pozemkov z lesného pôdneho fondu;
výdavky na vyhľadávanie vhodných firiem pre vytváranie klastrov a na aktivity spojené
s vypracovaním štúdií pred založením klastrov, s propagáciou klastrov a ich aktivít;
rezerva na nepredvídané stavebné výdavky (výška rezervy nesmie presiahnuť 10%
z celkových oprávnených výdavkov projektu).

Schémy štátnej pomoci/ pomoci de minimis
V rámci opatrenia, ktoré je určené pre verejný sektor, sa nebudú realizovať schémy štátnej pomoci. Podpora bude poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku.

6

Zákon NR SR č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(z 26. 5. 2004); Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku (z 23..8.2004); atď.

1 – INOVÁCIE A RAST KONKURENCIESCHOPNOSTI

1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch
Oprávnené výdavky:

−

−

−
−

obstaranie zmluvného výskumu, technických poznatkov a patentov zakúpených alebo
licencovaných z vonkajších zdrojov za trhové ceny (na základe výsledku obchodnej
verejnej súťaže v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník), ak sa
transakcia vykoná nezávisle a neobsahuje žiadny prvok nepovoleného dohovoru;
obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, pričom cena je definovaná
podľa § 25 ods. (5) písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Dlhodobý
hmotný a nehmotný majetok predstavujú nástroje a vybavenie v rozsahu a v období
ich použitia v rámci výskumného projektu vrátane výdavkov na zakúpenie softvérov
(konštrukčné a výpočtové softvéry a softvéry na riadenie dát) a hardvérov. Ak sa
takéto nástroje a vybavenie (vrátane nehmotného majetku) nepoužívajú na výskumný
projekt počas celej doby ich životnosti, za oprávnené sa považujú jedine náklady na
odpisy zodpovedajúce dĺžke výskumného projektu, vypočítané na základe platných
účtovných postupov;
priamo spotrebovaný materiál výlučne v súvislosti s realizáciou projektu;
mzdové výdavky na riešiteľov projektu, a to výskumných pracovníkov a technikov,
v rozsahu, v ktorom sa priamo podieľajú výlučne na výskumnom projekte.
Oprávnené sú mzdové výdavky zahŕňajúce hrubú mzdu pred zdanením okrem prémií
a odmien a odvody na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré sa viažu len výlučne k
osobným nákladom riešiteľov projektu priamo zapojených do výskumného a
vývojového projektu. Počet pracovníkov a doba podieľania sa výlučne na
výskumnom projekte budú uvedené v rámci predkladanej žiadosti o NFP.

Oprávnenými výdavkami na podporu zavádzania systémov manažérstva kvality sú výdavky
na:

−
−

prípravu pracovníka, prípravný materiál a cestovné výdavky mimo miesta pobytu
pripravovaného pracovníka, t. j. výdavky za služby certifikačnej organizácie
špecializované poradenstvo, t. j. primerané výdavky poskytovaných špecializovaných
poradenských služieb,

Za oprávnené výdavky nie je možné považovať:

−
−
−
−
−
−
−
−
−

úroky z úverov a pôžičiek,
leasing,
poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty
a penále,
poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
výdavky na odstavenie atómových elektrární z prevádzky,
výdavky na nákup pozemkov, nehnuteľností a ich
rekonštrukcie
výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov
a dopravných zariadení,
výdavky vynaložené na obstaranie použitého hmotného
majetku,
mzdové výdavky a výdavky na zdravotné a sociálne
poistenie zamestnancov platené zamestnávateľom podľa
osobitných predpisov, prémie, odmeny, 13. platy a pod.,
s výnimkou výdavkov na mzdy zamestnancov zapojených
výlučne do výskumnej a vývojovej činnosti v rámci
projektu ako je uvedené vyššie;

−

−
−

−

predcertifikačný a certifikačný proces / posúdenie treťou nezávislou stranou, t. j.
výdavky certifikačnej organizácie / organizácie zabezpečujúcej posúdenie nezávislou
stranou, vrátane poplatku služby spojené s výdavkami za vystavenie certifikátu a
cestovných nákladov certifikačnej organizácie,
recertifikačný proces, t. j. výdavky spojené so službami certifikačnej organizácie /
organizácie zabezpečujúcej posúdenie nezávislou stranou, vrátane poplatku za
vystavenie certifikátu a cestovných nákladov certifikačnej organizácie,
certifikáciu prístrojov a zariadení, t. j. výdavky za služby certifikačnej organizácie,
implementáciu nových metrologických postupov a harmonizácie systémov kalibrácie.

Oprávnenými výdavkami na podporu ochrany priemyselných práv sú výdavky na:
− poplatky spojené s prihlásením patentu,
− správne poplatky za udržiavanie platnosti patentov,
− poplatky spojené s prihlasovaním a udržiavaním dizajnov,
− poplatky spojené s prihlasovaním ochranných známok,
− poplatky spojené s prihlasovaním úžitkových vzorov,
− poplatky spojené s prihlasovaním označenia pôvodu výrobkov a zemepisného
označenia výrobkov,

−

poplatky za obstaranie priemyselných práv v priamej spojitosti s realizáciou nového
technického riešenia výrobného procesu.

Oprávnenými výdavkami na podporu akreditácie a certifikácie sú výdavky na:

−

certifikáciu a akreditáciu, t. j. výdavky za služby certifikačnej resp. akreditačnej
organizácie.

Oprávnenými výdavkami na podporu implementovania technických noriem do výrobnej
praxe a do služieb sú výdavky na:

−
−

poplatky za odborný preklad cudzojazyčnej zahraničnej, medzinárodnej alebo
európskej technickej normy do slovenského jazyka a za spracovanie národného
predhovoru a komentára k norme,
poplatky za spracovanie pripomienok a návrhu národného stanoviska k návrhom
európskych a medzinárodných noriem a spracovanie požiadavky na národnú
odchýlku pri vypracúvaní európskej normy,

−
−

−

poplatky za odborný posudok prekladu implementovanej zahraničnej, medzinárodnej
alebo európskej normy,
poplatky špecializovanej firme za tvorbu novej normy v oblasti nových technológií,
alikvotná časť mzdových výdavkov a výdavkov na zdravotné a nemocenské
poistenie, dôchodkové zabezpečenie a na príspevok na poistenie v nezamestnanosti
tuzemských zamestnancov platené zamestnávateľom podľa osobitných predpisov7,
v prípade realizácie odborného prekladu, spracovania národného predhovoru a
komentára k norme normotvorba v oblasti nových technológií zamestnancami
prijímateľa.

Schémy štátnej pomoci/ pomoci de minimis
Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.
Schéma na podporu inovácií, zavádzania systémov manažérstva kvality, ochrany priemyselných práv a zavádzania technických noriem do výrobnej praxe a služieb
(schéma pomoci de minimis).

7

7

Zákon č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákon č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov, Zákon č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení
neskorších predpisov

2 – ENERGETIKA

2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Oprávnené výdavky:

−

obstaranie dlhodobého hmotného majetku, pričom cena strojov, prístrojov
a zariadení je definovaná v zmysle § 25 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

−

vybudovanie objektov súvisiacich výlučne len s technológiou a ich rekonštrukciu;
obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, pričom obstarávacia cena software,
patentových práv, licencií, know-how alebo nepatentovaných technických
vedomostí v zmysle § 25 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a podiel
výdavkov na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku nesmie presiahnuť
25 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt.
rekonštrukcia objektov za účelom zlepšenia ich energetickej hospodárnosti
(v prípade schémy pomoci de minimis)

−

−

Za oprávnené výdavky nie je možné považovať:

−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

−

úroky z úverov a pôžičiek,
leasing,
poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky,
pokuty a penále,
poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
výdavky na odstavenie atómových elektrární
z prevádzky,
výdavky na nákup pozemkov, nehnuteľností,
výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov
a dopravných zariadení,
výdavky vynaložené na obstaranie použitého hmotného
majetku,
výdavky na jednoduché nahradenie zastaralých strojov /
prístrojov / zariadení novými strojmi / prístrojmi /
zariadeniami s takou istou výkonnosťou;
všetky osobné výdavky;
prevádzkové výdavky,
výdavky vynaložené v súvislosti s vypracovaním
predloženého projektu,
zaplatená DPH v prípade, ak je prijímateľ platiteľ DPH
v súlade
s Nariadením
Komisie
(ES)
č. 1145/2003, ktorým sa mení Nariadenie Rady (ES)
č. 1685/2000,
výdavky na marketing.

Schémy štátnej pomoci/ pomoci de minimis
Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike.
Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja (schéma pomoci de minimis).

2 – ENERGETIKA

2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetických úspor
Oprávnené výdavky:

Neoprávnené výdavky:

Oprávnené výdavky v rámci opatrenia na budovanie a modernizáciu verejného Neoprávnené výdavky v rámci opatrenia na budovanie
osvetlenia pre obce a mestá :
a modernizáciu verejného osvetlenia pre obce a mestá :
− výmena existujúcich svietidiel a svetelných zdrojov za energeticky menej náročné
− výmena existujúcich svietidiel a svetelných zdrojov za
vrátane nosných a podporných konštrukcií.
energeticky menej náročné, vrátane nosných
a podporných konštrukcií, ktoré nie sú v majetku
− doplnenie svietidiel a svetelných zdrojov vrátane nosných a podporných
žiadateľa.
konštrukcií za účelom splnenia požiadaviek platných svetelno-technických
noriem, výlučne v súvislosti s výmenou existujúcich svietidiel a svetelných
− výdavky spojené s podnikateľskými a komerčnými
zdrojov.
účelmi, t. j. výdavky na projekty generujúce príjem.
− výstavba nových vetiev verejného osvetlenia výlučne v spojení s modernizáciou
− finančné výdavky: debetné úroky, poplatky za
existujúcich systémov verejného osvetlenia, pričom podiel NFP na nové vetvy
finančné transakcie, zmenárenské poplatky a kurzové
verejného osvetlenia neprekročí 35% celkového NFP na projekt.
straty a podobne.
− inštalácia moderných systémov riadenia a monitorovania osvetlenia.
− výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov.
− úprava, výmena a inštalácia nových elektrorozvádzačov v súvislosti s budovaním
− výdavky na poradenské služby v oblasti inzercie,
a modernizáciou systému verejného osvetlenia.
reklamy, auditu, vedenia účtovníctva a finančného a
daňového poradenstva.
− rekonštrukcia káblových rozvodov súvisiacich s modernizáciou systému
verejného osvetlenia.
− výdavky na nákup pozemkov a budov.
− stavebné práce nevyhnutné na vybudovanie a modernizáciu verejného osvetlenia,
− výdavky na prípravu projektovej dokumentácie.
vrátane zariadenia staveniska, dokončovacích prác (zeleň, chodníky, dopravné
− režijné výdavky.
značenie).
− kancelárske vybavenie.
− výdavky na uvedenie do užívania (revízna správa).
− zaplatená DPH v prípade, ak je prijímateľ platiteľ
DPH v súlade s Nariadením Komisie (ES) č.
1145/2003, ktorým sa mení Nariadenie Rady (ES)
č. 1685/2000.
− mzdové výdavky a výdavky na zdravotné a
nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie
a príspevok na poistenie v nezamestnanosti, platené
žiadateľom podľa osobitných predpisov.

−
−
−
−
−

pokuty, penále a súdne poplatky.
správne poplatky – pokiaľ sú príjmom štátneho
rozpočtu, rozpočtu krajov a obcí;
výdavky vynaložené na obstaranie použitého
hmotného majetku.
výdavky na poradenské služby v oblasti inzercie,
reklamy, auditu, vedenia účtovníctva a finančné
a daňové poradenstvo,
výdavky spojené s podnikateľskými a komerčnými
účelmi, t.j. projekty, ktoré vytvárajú zisk,

Schémy štátnej pomoci/ pomoci de minimis
V rámci opatrenia, ktoré je určené pre verejný sektor, sa nebudú realizovať schémy štátnej pomoci. Podpora bude poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku.

3 – CESTOVNÝ RUCH

3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Oprávnené výdavky:

Za oprávnené výdavky nie je možné považovať:

-

-

obstaranie dlhodobého hmotného majetku, t.j. nákup strojov, prístrojov a zariadení
určených pre zvýšenie atraktivity objektov cestovného ruchu. Oprávnenými výdavkami
na účely obstarania uvedeného dlhodobého hmotného majetku je obstarávacia cena
samostatne hnuteľného majetku definovaná v zmysle § 25 ods. 5 písm. a) zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

-

investície do výstavby nových objektov a zariadení, rekonštrukcie, modernizácie
a rozšírenia objektov a zariadení cestovného ruchu,

-

investície do dlhodobého nehmotného majetku predstavujú výdavky na obstaranie
programového vybavenia počítačov (software pre elektronické rezervačné systémy),
aktíva získané transferom technológií prostredníctvom nadobudnutia patentových práv,
licencií, know-how alebo nepatentovaných technických poznatkov a ďalšie.
Oprávnenými výdavkami na účely obstarania uvedeného dlhodobého nehmotného
majetku je obstarávacia cena definovaná podľa § 25 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Podiel výdavkov na obstaranie dlhodobého
nehmotného majetku nesmie presiahnuť 25 % z celkových oprávnených výdavkov na
projekt.

-

-

-

úroky z úverov a pôžičiek,
leasing,
poistné platené doma i v zahraničí, platené
úroky, pokuty a penále,
poplatky za bankové služby, colné poplatky
a dane,
výdavky na nákup pozemkov a nehnuteľností,
výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov
a dopravných zariadení s výnimkou zariadení priamo
súvisiacich s realizáciou oprávnených projektov,
výdavky vynaložené na obstaranie použitého
hmotného majetku,
všetky osobné výdavky,
prevádzkové výdavky,
výdavky vynaložené v súvislosti
s vypracovaním predloženého projektu,
zaplatená daň z pridanej hodnoty v prípade, ak
je prijímateľ platiteľ DPH v súlade s Nariadením EK
č.1145/2003, ktorým sa mení Nariadenie Rady ES
č. 1685/2000,
výdavky na marketing,
výdavky na obstaranie a prevádzku hracích
automatov,
výdavky na obstaranie a prevádzku
pohostinského odbytového strediska charakteru rýchleho
občerstvenia alebo odbytového strediska zameraného na
zábavnú činnosť (napr. varieté, nočný bar, kasíno, herňa
a pod.),

-

výdavky na budovanie a prevádzku zariadení
zameraných na poskytovanie erotických služieb.

Schémy štátnej pomoci/ pomoci de minimis
Schéma štátnej pomoci pre podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím.
Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis).

3 – CESTOVNÝ RUCH

3.2 Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska
Oprávnené výdavky:
-

-

výdavky na tvorbu a popis marketingových stratégií a plánov komunikácie,
komunikačných a marketingových cieľov vrátane analýz trhov, segmentov a správania
sa cieľových skupín,
výdavky na tvorbu a spracovanie periodických a neperiodických publikácií
a informačných setov za účelom propagácie produktov a tém CR,
výdavky na realizáciu audiovizuálnych, vizuálnych alebo auditívnych výstupov
propagácie produktov a tém CR,
výdavky na tvorbu koncepcie a systému web prezentácie produktov, tém a oblastí
CR a selfpromotion,
výdavky na realizáciu proaktívnej i reaktívnej prezentácie tém a produktov CR
formou Riadených udalostí (veľtrhy a výstavy, semináre, konferencie, workshopy,
prezentácie, infocesty),
výdavky na obstaranie mediálneho priestoru v domácich a zahraničných
elektronických i printových médiách (TV, rozhlas, print, outdoor, internet, nové médiá),
výdavky na tvorbu produktových alebo imidžových reklamných a propagančných
kampaní v domácich a zahraničných elektronických a printových médiách (TV, rozhlas,
print, Outdoor, internet),
výdavky na realizáciu Public Relations a Public Affairs aktivít s cieľom obsahovo
a informačne pokryť variabilné informačné kanály na Slovensku ako aj v cieľových
krajinách aktívneho zahraničného cestovného ruchu,
výdavky na realizáciu komplexných marketingových a komunikačných aktivít
a samostatná tvorba jednotlivých výstupov marketingovej komunikácie, aktivít
prierezového typu,
výdavky na realizáciu aktivít za účelom financovania zmluvných zahraničných
zastúpení,
výdavky na prevádzku a rozvoj NUTISu a databáz cestovného ruchu s využitím
nových technológií a internetu z hľadiska technickej úrovne a územného (regionálneho
a miestneho) rozloženia a pokrytia Slovenska,

Za oprávnené výdavky nie je možné považovať:
-

-

-

úroky z úverov a pôžičiek,
leasing,
platené úroky, pokuty a penále,
poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov
a dopravných zariadení,
výdavky vynaložené na obstaranie použitého hmotného
majetku,
všetky osobné výdavky,
prevádzkové výdavky,
náklady na poradenské služby v oblasti inzercie,
reklamy, auditu, vedenia účtovníctva a finančné a daňové
poradenstvo,
výdavky vynaložené v súvislosti s vypracovaním
predloženého projektu,
zaplatená daň z pridanej hodnoty v prípade, ak je
prijímateľ platiteľ DPH v súlade s Nariadením EK
č.1145/2003, ktorým sa mení Nariadenie Rady ES
č. 1685/2000,
vzdelávacie aktivity.

-

výdavky na ďalšie podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia.

Schémy štátnej pomoci/ pomoci de minimis
V rámci opatrenia, ktoré je určené pre verejný sektor, sa nebudú realizovať schémy štátnej pomoci. Podpora bude poskytovaná formou nenávratného
finančného príspevku.

Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na rok 2009
Plánovaný dátum
vyhlásenia výzvy
30. 3. 2009
30. 3. 2009
20.4.2009
11.5.2009

1.6.2009

22.6.2009

13.7.2009

27.7.2009

14.9.2009

12.10. 2009

Indikatívna

Indikatívna

alokácia v EUR

alokácia v SK

Opatrenie OP KaHR
1.1 - Inovácie a technologické transfery
Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v
priemysle a v službách
1.1 - Inovácie a technologické transfery
Schéma na podporu medzinárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis)
3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de
minimis)
1.2 - Podpora spoločných služieb pre podnikateľov
Budovanie „hnedých“ a „zelených“ priemyselných parkov
1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch
Schéma na podporu inovácií, zavádzania systémov manažérstva kvality, ochrany
priemyselných práv a zavádzania technických noriem do výrobnej praxe a služieb (schéma
pomoci de minimis)
2.2 -Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v
oblasti energetiky
Podpora úspor energie rekonštrukciou verejného osvetlenia
1.1 - Inovácie a technologické transfery
Schéma na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v
službách (schéma pomoci de minimis)
2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie
progresívnych technológií v energetike
Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj
spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci
1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch
Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného
výskumu a experimentálneho vývoja
1.1 - Inovácie a technologické transfery
Podpora marginalizovaných rómskych komunít v nadväznosti na lokálne stratégie
komplexného prístupu

85 000 000

2 560 710 000

4 000 000

120 504 000

23 310 604

702 255 256

23 462 638

706 835 432

28 304 708

852 707 633

20 359 562

613 352 164

15 514 430

467 387 718

58 560 844

1 764 203 986

17 375 205

523 445 425

8 000 000

241 008 000

OSTATNÉ PROGRAMY A SCHÉMY POSKYTOVANIA POMOCI

Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je zároveň schémou
štátnej pomoci – priama a nepriama štátna pomoc
Právny základ
Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je schémou štátnej pomoci podľa Nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6.
augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)na
národnú regionálnu investičnú pomoc (Ú. v. EÚ L 214/3, 9. 8. 2008)

Poskytovateľom pomoci – realizátor (napr. vykonávateľ)
MH SR – dotácia na obstaranie dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku
MPSVR SR – príspevok na vytvorené nové pracovné miesta
MF SR prostredníctvom vecne a miestne príslušného správcu dane – úľava na dani z príjmu
Vlastník alebo správca nehnuteľnosti vo vecnej pôsobnosti orgánov verejnej správy, SPF, obec VÚC – prevod nehnuteľného majetku alebo zámena nehnuteľného majetku za
cenu nižšiu, ako je všeobecná hodnota majetku
Forma pomoci - priama aj nepriama pomoc
1. Dotácia na obstaranie dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku
2. Príspevok na vytvorené nové pracovné miesta
3. Úľava na dani z príjmu
4. Prevod nehnuteľného majetku alebo zámena nehnuteľného majetku za cenu nižšiu, ako je všeobecná hodnota majetku
Maximálna intenzita investičnej pomoci
Západné Slovensko, Trenčiansky kraj – do 40 % z oprávnených investičných nákladov
Západné Slovensko, Nitriansky kraj – do 40 % z oprávnených investičných nákladov
Západné Slovensko, Trnavský kraj – do 40 % z oprávnených investičných nákladov
Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj – do 50 % z oprávnených investičných nákladov
Stredné Slovensko, Žilinský kraj – do 50 % z oprávnených investičných nákladov
Východné Slovensko, Košický kraj – do 50 % z oprávnených investičných nákladov
Východné Slovensko, Prešovský kraj – do 50 % z oprávnených investičných nákladov
V prípade malých podnikov môže byť maximálna intenzita pomoci zvýšená o 20 % a pre stredné podniky o 10 %.
Schválený rozpočet
V súčasnosti, v návrhu rozpočtu na rok 2009, nie je uvedená požiadavka zohľadnená.

Obdobie poskytovania pomoci
Zákon vstúpil do platnosti 1.1.2008.
Prijímatelia pomoci
Domáci a zahraniční investori
Zdroj podrobnej informácie
www.economy.gov.sk

Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach – priama pomoc
Právny základ
Program Ministerstva hospodárstva SR vytvorený na základe uznesenia vlády SR č. 383/2007 k návrhu Stratégie vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR
Poskytovateľ pomoci
MH SR prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.
Forma pomoci – priama pomoc
Pomoc je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku pre inštalované zariadenia uvedené v tomto programe na základe predloženia žiadosti, ktorej prílohou je
rovnopis alebo úradne overená kópia faktúry alebo iného relevantného dokladu o nadobudnutí zariadenia.
Výška pomoci:
a, Pre rodinné domy je výška dotácie na plochu nainštalovaných slnečných kolektorov do 8 m2 vrátane určená na 100 € (3 013,- Sk) za m2 inštalovanej plochy slnečných
kolektorov.
b, Pre rodinné domy je výška dotácie na plochu nainštalovaných slnečných kolektorov nad plochu 8 m2 určená na 800 € (24 100,80 Sk) a 50 € (1 506,30 Sk) za m2 inštalovanej
plochy slnečných kolektorov nad 8 m2
c, Pre bytové domy je výška dotácie určená na 100 € (3 013,- Sk) za m2 inštalovanej plochy slnečných kolektorov. Maximálna plocha pre určenie výšky dotácie zodpovedá
ploche 3 m2 vynásobenej počtom bytov v bytovom dome.
d, Pre rodinné domy je výška dotácie na kotly na biomasu určená na 25 % z ceny kotla na biomasu. Maximálna výška dotácie nepresiahne 830 € (25 004,- Sk.)
Schválený rozpočet
Rozpočet je stanovený na 8 000 000 € (241 008 000,- Sk ).
Obdobie poskytovania pomoci
Program je platný do konca roku 2015.
Prijímatelia pomoci
Program je určený pre domácnosti
Zdroj podrobnej informácie
Program bol schválený v PV MH SR (zatiaľ nie je zverejnený na web stránkach MH SR)

PROGRAM NA PODPORU ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI – priama pomoc
Právny základ
Program ministerstva hospodárstva SR vytvorený na základe uznesenia vlády SR č. 922 z 24. októbra 2007 k návrhu Akčného plánu energetickej efektívnosti na
roky 2008 – 2010
Poskytovateľ pomoci / Administrátor programu
Ministerstvo hospodárstva SR / Slovenská inovačná a energetická agentúra
Forma pomoci
Podpora je poskytovaná formou dotácie. Podpora sa poskytuje refundáciou, na základe predložených uhradených účtovných dokladov. Pri poskytnutí podpory pre
podnikateľské subjekty musia byť dodržané pravidlá na poskytnutie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu.8)
Výška pomoci
Bude špecifikovaná neskôr.
Schválený rozpočet
Na rok 2009 zatiaľ nie sú vyčlenené finančné prostriedky na realizáciu tohto programu.
Obdobie poskytovania pomoci
Program je platný do konca roka 2010.
Prijímatelia pomoci
Domácnosti, verejný sektor9), podnikatelia10) a Slovenská inovačná a energetická agentúra.
Zdroj podrobnej informácie
Ministerstvo hospodárstva SR
Slovenská informačná a energetická agentúra

8

) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
) § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a neziskové organizácie
zapísané v registri MV SR
10
) § 2 ods. 2 obchodného zákonníka
4)
k 3. 11. 2008
9

Program „Podpory MSP prostredníctvom siete inkubátorov a implementácia metódy Research-based spin-off“ –
priama pomoc
Právny základ
Iniciatíva MH SR prostredníctvom Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania. Štátny program na obdobie 2007 – 2013 schválený MH SR.
Forma pomoci – priama pomoc
Finančná podpora pri budovaní a úhrade časti prevádzkových nákladov inkubátorov tak, aby mohli napĺňať stanovené ciele. Poslaním podnikateľských inkubátorov je
poskytovať začínajúcim podnikateľom vhodné štartovacie podmienky pre fungovanie ich podniku v období minimálne troch rokov.
Predmet pomoci
Predmetom pomoci je poskytovanie:
Finančnej podpory dobudovania, rekonštrukcie podnikateľských a technologických inkubátorov vrátane špecializovaných inkubátorov, ktoré budú slúžiť pre využitie metódy
Research-based spin-off. Maximálny príspevok na rekonštrukciu priestorov pre jeden inkubátor môže byť max. 50% celkových oprávnených nákladov do výšky 10 mil. Sk.
Finančnej podpory na skvalitnenie technických parametrov t. j. teplo-technických, svetlo-technických vlastností budov vrátane zmeny dispozícií v existujúcich
podnikateľských a technologických inkubátorov vrátane špecializovaných inkubátorov, ktoré slúžia pre využitie metódy Research-based spin-off. Maximálny príspevok na
rekonštrukciu priestorov pre jeden inkubátor môže byť max. 50% celkových oprávnených nákladov do výšky99 581,76 € (3 mil. Sk.)
Financovania prevádzky nových, existujúcich a budúcich podnikateľských a technologických inkubátorov vrátane špecializovaných inkubátorov tak, aby mohli vytvárať
vhodné štartovacie podmienky pre nové podniky.
Schválený rozpočet
Na rok 2009 je plánovaný rozpočet 831 939 EUR
Obdobie poskytovania pomoci
Opatrenie je v platnosti do konca roku 2013
Prijímatelia pomoci
MSP

Zdroj podrobnej informácie
Text programu je v plnom znení uverejnený na web stránke Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (www.nadsme.sk).

Schéma pomoci na podporu účasti podnikateľských subjektov v programe CIP (de minimis) – priama pomoc.
Právny základ
Schéma pomoci na podporu účasti podnikateľských subjektov v programe CIP vytvorená MH SR v spolupráci s SIEA v súvislosti s plnením opatrenia číslo 13, Inovačnej
politiky SR na roky 2008 až 2010 schválenej dňa 27. 02. 2008 uznesením vlády SR č. 128.
Forma pomoci – priama pomoc
Finančná podpora prípravy projektov predkladaných do programu CIP s cieľom zvýšiť počet zúčastnených subjektov v programe CIP.
Predmet pomoci
Predmetom schémy je poskytovanie finančnej podpory na:
Mzdové výdavky zahŕňajúce mzdové výdavky na zamestnancov príjemcu t.j. hrubá mzda a ostatné osobné výdavky na zamestnancov preukázateľne sa podieľajúcich na
príprave projektu.
Cestovne výdavky, ktoré preukázateľné vznikli pri príprave a predkladaní projektu.
Výdavky na externú poradenskú činnosť zahŕňajú činnosť externého poradcu pri príprave projektu a predkladaní projektu.
Schválený rozpočet
Finančné zdroje zatiaľ nie sú vyčlenené.
Obdobie poskytovania pomoci
Schéma je v platnosti do konca roku 2010.
Prijímatelia pomoci (pomoc môže byť poskytnutá len na projekty, na ktoré nebola v minulosti poskytnutá štátna pomoc).
Fyzické alebo právnické osoby v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov), ktoré sú registrované na území Slovenskej
republiky a vykonávajú podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky.
Zdroj podrobnej informácie
Text schémy je v plnom znení uverejnený na web stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (www.siea.gov.sk) a MH SR (www.mhsr.sk).

Schéma pomoci na podporu malých a stredných podnikov a vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných
voucherov (de minimis) – priama pomoc
Právny základ
Schéma pomoci na podporu MSP a vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov vytvorená MH SR v spolupráci s SIEA v súvislosti s plnením opatrenia
číslo 10, Inovačnej politiky SR na roky 2008 až 2010 schválenej dňa 27. 02. 2008 uznesením vlády SR č. 128.
Forma pomoci – priama pomoc
Finančná podpora inovačných aktivít MSP formou peňažnej poukážky v nominálnej hodnote 3500,- EUR.
Predmet pomoci
Predmetom schémy je poskytovanie finančnej podpory pre MSP na riešenie inovačných úloh s vybranými výskumno-vývojovými pracoviskami.

Schválený rozpočet
Finančné zdroje zatiaľ nie sú vyčlenené.
Obdobie poskytovania pomoci
Schéma je v platnosti do konca roku 2010.
Prijímatelia pomoci (pomoc môže byť poskytnutá len na projekty, na ktoré nebola v minulosti poskytnutá štátna pomoc).
Fyzické alebo právnické osoby v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov), ktoré sú registrované na území Slovenskej
republiky a vykonávajú podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky a spĺňajú definíciu malého alebo stredného podniku na základe definície EÚ.
Zdroj podrobnej informácie
Text schémy je v plnom znení uverejnený na web stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (www.siea.gov.sk) a MH SR (www.mhsr.sk).

Oficiálna účasť Slovenskej republiky na výstavách a veľtrhoch v zahraničí v gescii MH SR – nepriama pomoc

Právny základ
Iniciatíva rezortu ministerstva hospodárstva SR
Poskytovateľ pomoci
MH SR prostredníctvom sekcie obchodu a ochrany spotrebiteľa.
Forma pomoci – nepriama pomoc
Finančné prostriedky sú prideľované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MH SR na podporu účasti podnikateľských subjektov na vybraných výstavách
a veľtrhoch v zahraničí. V ich rámci je na vybraných výstavách a veľtrhoch zabezpečená výstavná plocha v stánku MH SR pre účastnícke firmy zdarma.
Výška pomoci
Výška pomoci závisí od druhu podujatia a teritória kde sa veľtrh koná a pohybuje sa v rozmedzí 663,88 € až 4 315,21 € (20 tis. až 130 tis. Sk).
Schválený rozpočet
Predpoklad na rok 2009 vo výške cca 365 tisíc € (11,0 mil. Sk).

Obdobie poskytovania pomoci
Prostriedky sú prideľované jednorázovo v príslušnom kalendárnom roku v závislosti od výšky prostriedkov určených na podporu.

Zdroj podrobnej informácie
Zoznam účastí na príslušný kalendárny rok je zverejnený na webovej stránke MH SR v ponuke /zahraničnoobchodná politika / podpora exportu.

Program „Pomoc MSP na trhu EÚ“ – nepriama pomoc
Právny základ
Iniciatíva Európskej Komisie, Generálneho riaditeľstva pre priemysel a podnikanie
Poskytovateľ pomoci
MH SR prostredníctvom Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania
Forma pomoci – nepriama pomoc
Predmetom programu je nepriama pomoc MSP formou poskytovania informácií a poradenstva o všetkých záležitostiach súvisiacich s ich pôsobením na vnútornom trhu EÚ
(informovanie a poradenstvo) a podpora rozvoja spolupráce MSP na vnútornom trhu i mimo EÚ (internacionalizácia a zvyšovanie konkurencieschopnosti európskych MSP).
Účelom je zvyšovať konkurencieschopnosť, podporovať inovácie a zabezpečiť efektívnu medzinárodnú kooperáciu MSP. Na základe spolupráce so zahraničnými partnermi a
účasťou na projektoch Európskej komisie, NARMSP a RPIC Prešov umožňujú slovenským MSP prístup k obchodným a kooperačným kontaktom v rámci EÚ. Podnikateľom
sú poskytované komplexné informácie, ktoré vytvárajú podmienky pre vzájomnú širokú kooperáciu. Ide o informácie o jednotnom trhu, legislatíve EÚ, podporných
programoch rozvoja podnikania a pod.
Schválený rozpočet
Na rok 2009 je plánovaný rozpočet 232 776 EUR.
Obdobie poskytovania pomoci
Opatrenie je v platnosti do konca roku 2010
Zdroj podrobnej informácie
Text programu je v plnom znení uverejnený na web stránke Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (www.nadsme.sk).

Program Národného webového sídla pre MSP www.msponline.sk – nepriama pomoc
Právny základ
Iniciatíva MH SR prostredníctvom Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania
Forma pomoci – nepriama pomoc
Priamym príjemcom podpory je NARMSP, ktorá webovú stránku spravuje a ktorej výstupy slúžia pre potreby malých a stredných podnikateľov. Ide teda o nepriamu formu
podpory MSP, ktoré by mali profitovať z prevádzky web stránky tým spôsobom, že sa podporia a zefektívnia ich obchodné a kooperačné aktivity ako i vytvoria predpoklady
pre ich úspešný rozvoj.

Predmet pomoci
Predmetom programu je zabezpečenie a udržiavanie kvalitného poskytovania komplexného balíka informácií pre malých a stredných podnikateľov na jednom mieste. Účelom
podpory je úhrada nákladov súvisiacich s vybudovaním a prevádzkovaním webového sídla pre MSP.
Informácie uvádzané na webovom sídle majú nasledovnú štruktúru:
1. Poradensko-informačná časť (bezplatný servis)
- Podnikanie v SR (druhy podnikania, informácie pre zahraničnú spoločnosť so záujmom o podnikanie v SR, podnikateľské organizácie a ich kontakty, podpora podnikania,
sektorové informácie, spolupráca, tréningy a školenia pre MSP, prehľad dôležitých inštitúcií v SR a ich kontaktov, zahraničný obchod),
- Legislatíva SR, ktorá ovplyvňuje podnikateľskú činnosť, rozdelená podľa tematických celkov,
- Kalendár povinností podnikateľa podľa jednotlivých mesiacov v roku,
- Európska únia (inštitúcie, legislatíva, podmienky podnikania v krajinách EÚ, profil členských a kandidátskych krajín, užitočné kontakty),
- Analýzy a štatistické informácie o podnikateľskom prostredí,
- Monitoring médií,
- Poradenstvo.
2. B2B e-biznis Súčasťou web stránky je i samostatný modul B2B e-biznis, ktorý slúži ako kontaktné miesto pre obchodnú spoluprácu a ako databáza obchodných spoločností.
Predmetom podpory je jeho ďalšie rozširovanie podľa potrieb registrovaných spoločností, skvalitnenie servisu, ktorý im poskytuje a propagácia medzi širokým spektrom iných
potenciálnych užívateľov.
Schválený rozpočet
Na rok 2009 je plánovaný rozpočet 39 833 EUR
Obdobie poskytovania pomoci
Opatrenie je v platnosti do konca roku 2010
Zdroj podrobnej informácie
Text programu je v plnom znení uverejnený na web stránke Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (www.nadsme.sk).

Program vzdelávania, školení a poradenstva pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie – nepriama pomoc
Právny základ
Iniciatíva MH SR prostredníctvom Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania
Forma pomoci – nepriama pomoc
V rámci tohto programu je pomoc poskytovaná nepriamo vo forme bezplatných školení a tréningov, ako aj vo forme bezplatného a zľavneného poradenstva pre záujemcov
o podnikanie.
Záujemcom o podnikanie sa pomoc bude poskytovať nepriamo – úhradou časti poplatku za poskytnuté poradenské a informačné služby realizované spolupracujúcimi
inštitúciami (oficiálny poplatok za 1 hodinu konzultácie pre domáceho príslušníka je 16,60 € (500 Sk), výška dotácie sa pohybuje od 80% do 100% úhrady z poplatku.

Predmet pomoci
Nepriama pomoc je poskytovaná vo forme bezplatných školení a tréningov, ako aj vo forme bezplatného a zľavneného poradenstva v zmysle oficiálneho znenia cenníka
poradenských služieb. Vzdelávací program na získavanie teoretických a praktických poznatkov a návykov z oblasti malého a stredného podnikania zameraný na budúcich
podnikateľov z radov nezamestnaných alebo osôb stratou zamestnania ohrozených a školenia a tréningy zamerané na rast podnikateľských zručností a vzdelanostnej úrovne
budúcich podnikateľov.
Záujemca o pomoc z radov nezamestnaných musí spĺňať podmienku registrácie na príslušnom ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípade iných záujemcov o podnikanie
je potrebné mať predstavu o podnikateľskom zámere. V prípade splnenia podmienok budú jednotliví záujemcovia zaraďovaní do zvolených vzdelávacích programov

Schválený rozpočet
Na rok 2009 je plánovaný rozpočet 831 939 EUR

Obdobie poskytovania pomoci
Opatrenie je v platnosti do konca roku 2013
Zdroj podrobnej informácie
Text programu je v plnom znení uverejnený na web stránke Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (www.nadsme.sk).

Mikropôžičkový program – finančný nástroj na podporu malých a začínajúcich podnikateľov
Právny základ
Mikropôžičkový program je realizovaný v zmysle uznesenia vlády SR č. 701/2002. Na program sa nevzťahuje Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších
predpisov a o zmene niektorých zákonov (Zákon č. 203/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z.).
Forma pomoci
Mikropôžičkový program sa zameriava na rozvoj malého podnikania, zvýšenie miery prežitia malých začínajúcich podnikateľov, udržanie zamestnanosti a tvorbu nových
pracovných miest v regiónoch Slovenska. Jeho hlavným cieľom je riešiť problém prístupu k malým úverom pre malých podnikateľov v regiónoch SR. Poskytnutím úverových
zdrojov za výhodnejších podmienok pomôcť podnikateľom pri začatí, stabilizovaní a rozvoji podnikateľskej aktivity, ako aj preklenúť dočasné problémy pri financovaní
podnikateľskej činnosti.

Predmet pomoci
Mikropôžička môže byť použitá na obstaranie hnuteľného a nehnuteľného investičného majetku, rekonštrukciu a opravy prevádzkových priestorov, ako aj nákup zásob,
surovín či tovaru potrebných na podnikanie. Minimálna výška mikropôžičky je upravená na 1 659,70 Eur (50.000 Sk), maximálna výška na 49 790,88 Eur (1,5 mil. Sk).
Úroková sadzba je určená ako súčet základnej sadzby Národnej banky Slovenska a marže vo výške 2,00% p. a.. Výsledná úroková sadzba nesmie klesnúť pod úroveň
referenčnej sadzby pre štátnu pomoc zverejňovanú Ministerstvom financií SR. Doba splatnosti mikropôžičky sa pohybuje od 6 mesiacov do 4 rokov, v opodstatnených
prípadoch je možné poskytnúť odklad splátok istiny maximálne na dobu 6 mesiacov. Rozsah a forma zabezpečenia úveru závisí od rizikovosti podnikateľského zámeru a
schopnosti podnikateľa splácať ho. Ako zabezpečovacie inštitúty sa využívajú štandardné nástroje napr. záložné právo k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku, prípadne iné
formy zabezpečenia napr. bianko zmenka, vinkulácia životnej poistky, vinkulácia výplaty poistného plnenia a pod.

Schválený rozpočet
NARMSP manažuje program s celkovou výškou zdrojov 9,352 mil. Eur (281,744 mil. Sk). V priebehu rokov 2009 a 2010 budú zdroje programu navýšené o ďalších 5 mil.
Eur. Program má revolvingový charakter.

Obdobie poskytovania pomoci
Nie je obmedzené.

Prijímatelia pomoci
Žiadateľom je malý podnikateľ v zmysle definície MSP na základe odporúčania Komisie 2003/361/ES zamestnávajúci maximálne 49 zamestnancov, so sídlom registrácie resp.
sídlom podnikania na území Slovenskej republiky.
Zdroj podrobnej informácie
Text programu je v plnom znení uverejnený na web stránke Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (www.nadsme.sk).

Schéma podpory poradenstva a vzdelávania pre podnikateľský sektor – priama a nepriama pomoc
Právny základ
Iniciatíva MH SR prostredníctvom Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania
Forma pomoci – priama a nepriama pomoc
Podnikateľom sa pomoc bude poskytovať
a) nepriamo – úhradou časti poplatku za poskytnuté poradenské a informačné služby realizované spolupracujúcimi inštitúciami v zmysle cenníka programu, resp.
b) priamo - refundáciou nákladov na vzdelávanie zamestnancov.

Predmet pomoci
V rámci tejto schémy podpory je pomoc poskytovaná na individuálne podnikateľské poradenstvo ako aj školenia pre podnikateľov a ich zamestnancov.

Schválený rozpočet
Na rok 2009 je plánovaný rozpočet 2 000 000 EUR

Obdobie poskytovania pomoci
Opatrenie je v platnosti do konca roku 2013
Zdroj podrobnej informácie
Text programu je v plnom znení uverejnený na web stránke Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (www.nadsme.sk).

Poskytovanie návratnej finančnej výpomoci zo zdrojov Inovačného fondu n. f. – priama pomoc

Právny základ
Zásady poskytovania návratnej finančnej výpomoci zo zdrojov Inovačného fondu n. f. , schválené Správnou radou Inovačného fondu n. f.
Poskytovateľ pomoci
Inovačný fond n. f. (neinvestičný fond), ktorý je samostatnou neziskovou, neštátnou právnickou osobou s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky.
Predmet pomoci
Predmetom pomoci je poskytnutie finančných zdrojov na podporu riešenia projektov aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií, využitie a ochrana patentov, priemyselných
a úžitkových vzorov, ktorých výsledkom majú byť inovatívne výrobky a služby s vyššou pridanou hodnotou, ktoré budú mať reálnu nádej uplatnenia na domácom
a európskom, respektíve svetovom trhu.
Forma pomoci – priama pomoc
Návratná finančná výpomoc, s úrokovou mierou nižšou ako stanovuje Národná banka Slovenska.
Výška pomoci
Návratná finančná výpomoc môže byť poskytnutá do výšky 70% rozpočtovaných nákladov projektu. O konkrétnej výške finančnej výpomoci zo zdrojov fondu rozhodne
Správna rada fondu
Rozpočet
V roku 2009 fond disponuje finančnými prostriedkami vo výške 663 086 € (20 mil. Sk) na riešenie projektov.
Obdobie poskytovanej pomoci
Inovačný fond pracuje na princípe obrátkového financovania projektov. Výberové konania bývajú vypísané na základe disponibilných zdrojov Inovačného fondu.
Návratná finančná výpomoc môže byť poskytnutá na riešenie projektu, ktorého riešenie trvá maximálne 2 roky. Doba splatnosti návratnej finančnej výpomoci je maximálne 4
roky od dátumu jej poskytnutia.
Zdroj podrobnej informácie
www.economy.gov.sk

Tab.1: Schémy štátnej pomoci (v rámci OP KaHR)

Poradie

1

2

3

4

Schéma podpory názov
Schéma štátnej pomoci
na podporu zavádzania
inovatívnych a vyspelých
technológií v priemysle a
v službách
Schéma na podporu
medzinárodnej
spolupráce
(schéma pomoci de
minimis)
Schéma na podporu
podnikateľských aktivít v
cestovnom ruchu
(schéma pomoci de
minimis)
Schéma na podporu
inovácií, zavádzania
systémov manažérstva
kvality, ochrany
priemyselných práv a
zavádzania technických
noriem do výrobnej
praxe a služieb
(schéma pomoci de
minimis)

Prioritná os

Opatrenie

Fin.
prostriedky
na rok 2009 (v
EUR)

Plánovaný
dátum
vyhlásenia
výzvy

Poskytovateľ pomoci/
Vykonávateľ schémy

Forma podpory

1. Inovácie a rast
konkurencieschopnosti

1.1 Inovácie a
technologické
transfery

85 000 000

30.3.2009

MH SR / SIEA

nevratná (ŠP)

1. Inovácie a rast
konkurencieschopnosti

1.1 Inovácie a
technologické
transfery

4 000 000

30.3.2009

MH SR / SARIO

de minimis

3. Cestovný ruch

3.1 Podpora
podnikateľských
aktivít v
cestovnom ruchu

23 310 604

20.4.2009

MH SR / SACR

de minimis

1. Inovácie a rast
konkurencieschopnosti

1.3 Podpora
inovačných aktivít
v podnikoch

28 304 708

1.6.2009

MH SR / SIEA

de minimis

5

Schéma na podporu
zavádzania inovatívnych
a vyspelých technológií v 1. Inovácie a rast
priemysle a v službách
konkurencieschopnosti
(schéma pomoci de
minimis)

1.1 Inovácie a
technologické
transfery

15 514 430

13.7.2009

MH SR / NARMSP

de minimis

6

Schéma štátnej pomoci
pre zvyšovanie
energetickej efektívnosti
na strane výroby aj
spotreby a zavádzaní
progresívnych
technológií v energetike
priamou formou pomoci

2.1 Zvyšovanie
energetickej
efektívnosti na
strane výroby aj
spotreby a
zavádzanie
progresívnych
technológií v
energetike

58 560 844

27.7.2009

MH SR / SIEA

nevratná (ŠP)

7

Schéma štátnej pomoci
na podporu inovácií
prostredníctvom
1. Inovácie a rast
projektov priemyselného konkurencieschopnosti
výskumu a
experimentálneho vývoja

1.3 Podpora
inovačných aktivít
v podnikoch

17 375 205

14.9.2009

MH SR / SIEA

nevratná (ŠP)

2. Energetika

Tab.2: Ostatné programy a schémy priamej a nepriamej pomoci pre podnikateľov
Porad
ie
1

2

3

4

5

Názov programu

Forma podpory

Prijímatelia

Fin.prostriedky v
rozp.kapitole MH SR na
rok 2009 (€/mil. SK)
Zákon č. 561/2007 Z. z. o
Priama a nepriama pomoc pre
Domáci a
na rok 2009 je plánovaný
investičnej pomoci
podnikateľov
zahraniční
rozpočet – zostatok
investori
1 164 mil. €/
35 mil. Sk
Program vyššieho využitia biomasy Priama pomoc - Program MHSR
Domácnosti
na rok 2009 je plánovaný
a slnečnej energie v domácnostiach na základe UV SR č. 383/2007
rozpočet
8 000 000 €/
241 008 000 Sk
Program na podporu energetickej Priama pomoc - Program MHSR Domácnosti,
na rok 2009 zatiaľ nie sú
efektívnosti
na základe UV SR č. 922/2007 verejný sektor,
vyčlenené finančné
podnikatelia,
zdroje
SIEA
Program "Podpora MSP
Priama pomoc pre podnikateľov
MSP
na rok 2009 je plánovaný
prostredníctvom siete inkubátorov a
rozpočet 831 939 €/
implementácia metódy research 25,063 mil. Sk
based spin-off" (na roky 20072013)
Schéma pomoci na podporu účasti Priama pomoc pre podnikateľov
Podnikatelia
na rok 2009 zatiaľ nie sú
podnikateľských subjektov v
vyčlenené finančné
programe CIP.
zdroje

Poskytovateľ pomoci/
Vykonávateľ schémy

Druh podpory

MH SR

nevratná

MH SR / SIEA

nevratná

MH SR / SIEA

nevratná

MH SR / NARMSP

nevratná

MH SR / SIEA

nevratná

6

Schéma pomoci na podporu MSP a Priama pomoc pre podnikateľov
vedecko – výskumných pracovísk
formou Inovačných voucherov.

Podnikatelia,
hlavne MSP

na rok 2009zatiaľ nie sú
vyčlenené finančné
zdroje

MH SR / SIEA

nevratná

7

Oficiálna účasť SR na výstavách a Priama pomoc pre podnikateľov
veľtrhoch v zahraničí

MSP

na rok 2009 je plánovaný
rozpočet
365 000 €/
11 mil. Sk

MH SR

nevratná

8

Program "Pomoc MSP na trhu EÚ"

Nepriama pomoc pre
podnikateľov

MSP

na rok 2009 je plánovaný
rozpočet 232 776 € /
7,012 mil. Sk

MH SR / NARMSP

9

Národné webové sídlo pre MSP

Nepriama pomoc pre
podnikateľov

MSP

MH SR / NARMSP

10

Program vzdelávania, školení a
poradenstva

Nepriama pomoc pre
podnikateľov

MSP

11

Mikropôžičkový program

MSP

12

Schéma podpory poradenstva
a vzdelávania pre podnikateľský
sektor

Finančný nástroj na podporu
malých a začínajúcich
podnikateľov
Nepriama pomoc pre
podnikateľov

na rok 2009 je plánovaný
rozpočet
39 833 €/
1,2 mil. Sk
na rok 2009 je plánovaný
rozpočet 831 939 €/
25,063 mil. Sk
v roku 2009 budú zdroje
programu navýšené o
5 mil. €/150, 63 mil. Sk
na rok 2009 je plánovaný
rozpočet 2 000 000.€/
60,252 mil. Sk

13

Poskytovanie návratnej finančnej
Inovačný fond n.f. je
Inovatívne a na rok 2009 je plánovaný
výpomoci zo zdrojov Inovačného
samostatnou,
výskumné MSP
rozpočet 663 878€/
fondu n.f.
neziskovou,neštátnou právnickou
20 mil. Sk
osobou. Jeho zriaďovateľom je
MH SR

Inovačný fond n.f.

MSP

MH SR / NARMSP
MH SR / NARMSP

MH SR / NARMSP

vratná

