
Program 07K 02 11  Monitoring a výskum MSP 
 
 
A. Predmet a účel podpory  
Program výskumu a účinného monitoringu podnikateľského prostredia s aktívnym vstupom 
do prípravy a realizácie politiky podpory jeho rozvoja je cieľom pracoviska, ktoré funguje  
na pôde Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej len 
„NARMSP“). Slovensko má už relatívne rozvinutý sektor malého a stredného podnikania 
(ďalej len „MSP“), ktorého ďalší rast si vyžaduje analytické informácie pre štátne orgány. 
Všetky informačné vstupy je potrebné analyzovať a odborne interpretovať v časových radoch 
na základe zvolenej množiny kritérií. Je veľmi dôležité výskum v oblasti MSP vykonávať  
na permanentnom základe, čo znamená harmonizovať ho s týmito činnosťami realizovanými 
v ostatných krajinách EÚ. 
 
B. Príjemca podpory  
Priamym príjemcom podpory je NARMSP, ktorej výstupy z programu budú slúžiť potrebám 
štátnych inštitúcií ako podklad pre kompetentné rozhodovanie o zmenách podnikateľského 
prostredia a efektívnu podporu MSP. Program je určený na dobudovanie kapacity a realizáciu 
výskumu v doteraz nepokrytej oblasti. Účelom podpory nie je rozvoj podnikateľskej činnosti 
vykonávateľa programu – NARMSP.  
 
NARMSP v rokoch 1996 -1997 realizovala v spolupráci s UNIDO projekt, ktorý mapoval  
a čiastočne realizoval analýzu potrieb MSP a jeho výstupy dokladujú potrebu vzniku takéhoto 
programu. NARMSP začala budovať pracovisko zamerané na monitoring a výskum v oblasti 
podnikateľského prostredia v rámci bilaterálneho slovensko-holandského projektu „Zlepšenie 
podnikateľského prostredia v Slovenskej republike“, ktorý priniesol know-how 
zodpovedajúce štandardom EÚ.  
 
C. Forma a rozsah podpory  
Podpora spočíva v spolufinancovaní nákladov na prípravu a disemináciu analýz a štúdií 
pripravovaných v rámci NARMSP so spolupracujúcimi inštitúciami. Výsledky výskumu vo 
forme správ budú k dispozícii MH SR a prístupné všetkým podnikateľským subjektom  
a ostatným záujemcom na webovej stránke NARMSP a MH SR. 
 
D. Podmienky poskytovania podpory  
Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (rozpočtovej kapitoly MH SR) budú zo strany  
MH SR poskytnuté NARMSP na základe Zmluvy o spolupráci medzi MH SR a NARMSP.  
  
E. Postup pri podaní žiadosti o podporu  
Po uzatvorení zmluvy o spolupráci vypracuje NARMSP návrh pracovného plánu na príslušný 
rozpočtový rok. Návrh pracovného plánu schvaľuje za MH SR riaditeľ odboru,  
do kompetencie ktorého patrí oblasť malého a stredného podnikania a za NARMSP riaditeľ 
sekcie, do kompetencie ktorého patrí realizácia národných podporných programov. Počas 
rozpočtového roku môže dôjsť k úprave pracovného plánu formou podpísaných dodatkov. 
O schválenom pracovnom pláne na príslušný rozpočtový rok bude informovaná aj Správna 
rada NARMSP. Pripomienky a návrhy Správnej rady NARMSP budú po vzájomnej dohode 
doplnené do pracovného plánu. NARMSP budú prostriedky uvoľnené po podpise zmluvy 
o spolupráci a predložení žiadosti o uvoľnenie prostriedkov, ktorá bude spĺňať podmienky 
uvedené v Zákone č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 
hospodárstva SR.  



  
 
F. Poskytnutie finančnej podpory  
Ako oprávnené náklady sú akceptované náklady, ktoré NARMSP vznikli od 1. 1. 2011  
v súvislosti s realizáciou programu a spĺňajú podmienky programu.  
 
G. Rozpočet  
Rozpočet NARMSP na realizáciu programu:    
Rok 2011   26 555 EUR 
Rok 2012            107 000 EUR 
Rok 2013                       300 000 EUR 
 
H. Kritériá hodnotenia úspešnosti programu  
- Počet a rozsah analýz a správ  
- Počet a rozsah podkladov pre štátne orgány a medzinárodné inštitúcie  
 
I. Kontrola  
Poskytovateľ, vykonávateľ a ostatné kontrolné orgány štátnej správy sú oprávnení vykonať 
kontrolu pridelených verejných prostriedkov v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z.  
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 618/2004 Z. z. a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
J. Spôsob vyhlásenia programu  
Program vyhlasuje MH SR zverejnením v Obchodnom vestníku SR. Program bude 
zverejnený aj na www stránke NARMSP.  
 
K. Doba trvania programu  
Program nadobúda platnosť a účinnosť od dňa uverejnenia v Obchodnom vestníku SR  
do 31. 03. 2014. Prípadné predčasné ukončenie alebo zmeny podmienok budú včas oznámené 
poskytovateľom pomoci. Zmeny v rámci písm. G. Rozpočet nepodliehajú uverejneniu  
v Obchodnom vestníku SR. 
 
Poskytovateľ:  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Mierová 19  
827 15 Bratislava  
tel.: 02/4854 1111  
webová stránka: www.economy.gov.sk  
 
Vykonávateľ:  
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (po splnení podmienok 
uvedených v Zákone č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 
hospodárstva SR) 
Miletičova 23  
821 09 Bratislava  
tel: 02/502 445 00  
fax: 02/502 445 01  
e-mail: agency@nadsme.sk  
webová stránka: www.nadsme.sk  


