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Podnikatelia a fondy EÚ
� Možnosť dotácií:

� priama pomoc 
� granty (spolufin. fondov EÚ 60-35%) – výzvy na podávanie 
projektov, schémy štátnej pomoci (+ mapa)

� nové finančné nástroje: priame úvery, záručné schémy, rizikový 
kapitál, podpora PPP, konvertibilné úvery (mikroprojekty vo 
vede a výskume, podnikateľské inkubátory)

� nepriama pomoc
� subdodávky konečným príjemcom, t.j. verejné zákazky 
štátneho a samospráv. sektora (potreba poznania sys. 
verejného obstarávania)

� Oprávnené subjekty: registrované v SR (Obch. zák., Živn. zákonník)
� Oprávnené náklady: tovary/služby z EÚ (v zdôvod. príp. aj mimo EÚ)

� Poľnohospodári: Národný strategický plán rozvoja vidieka (1,6 mld. EUR)



Kľúčové disparity a faktory rozvoja SR

Infraštr. zabezpečujúca zlepšenie dostupnosti 
regiónov a kvality živ. prostr. a verej. služieb 

Níz. podiel výdavkov na R&D z HDP

Rozvoj ľudsk. potenciálu a efektív. využ. prac. síl Nedostatoč. technolog. a inovač. Úroveň

Technol. a procesy zabezp. lepšie využ. produkč. 
potenciálu a zvyšov. inovač. kapacít regiónov

Nízka miera informatizácie spoločnosti

Prebiehajúca reštrukturalizácia priemyslu, rozvoj 
služieb a prijatie nár. stratégie na budovanie 
znalostnej ekonomiky

Nízky podiel obyv. s vysokoškolským 
vzdelaním a nízka pružnosť vzdeláv.
systému vzhľadom na potreby trhu práce

Reforma vzdelávacieho systémuNíz. úroveň tvorby prid. hodnoty na zam.

Existujúci rastový potenciál a dobré východiská
pre rozvoj konkurencieschopnosti

Nízka miera zamestn., vysok. miera 
nezamestnan. a jej reg. diferenciácia

Nárast stability a predvídateľnosti makroek. 
prostredia, zvyšovanie atraktivity podnikateľ. 
prostr. podporujúce hosp. rast a investície

Nízka miera využitia rastového 
potenciálu regiónov

Faktory rozvojaDisparity



Ciele 2007-2013

Vízia hospod. a sociálneho rozvoja SR:
„Celková konvergencia ekonomiky SR k 
priemeru EÚ 15 cestou trvalo udržateľného 
rozvoja“

Strategický cieľ SR: 
„Výrazne zvýšiť do roku 2013 
konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov 
a slovenskej ekonomiky pri rešpektovaní 
trvalo udržateľného rozvoja“ 



Priority 2007-2013

3.2 Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie

3.1 Moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť3. Ľudské zdroje -
zamestnanosť, soc. 
inklúzia a vzdelávanie 

2.5 Modernizácia zdravotníctva

2.4 Podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb 
prostredníctvom inovácií

2.3 Infraštruktúra vysokých škôl

2.2 Výskum a vývoj

2.1 Informatizácia spoločnosti2. Znalostná ekonomika 

1.3 Dopravná infraštruktúra a verejná osobná doprava

1.2 Environmen. infraštrukt. a ochrana životného prostredia

1.1 Regionálna infraštruktúra1. Infraštruktúra 
a regionálna 
dostupnosť

Špecifické priorityStrategická priorita



Slovenský NSRR 2007-2013

10 994100,00Spolu

980,89MVRR SRTechnická pomoc

820,74MVRR SRBratislavský kraj

2502,27MZ SRZdravotníctvo

6005,59MŠ SRVzdelávanie

8647,99MPSVaR SRZamestnanosť a sociálna inklúzia

7727,00MH SRKonkurencieschop. a hosp. rast

8838,05MŠ SRVýskum a vývoj

9939,00Úrad vlády SRInformatizácia spoločnosti

3 20729,07MDPaT SRDoprava

1 80016,31MŽP SRŽivotné prostredie

1 44513,10MVRR SR/VÚCRegionálny operačný program

v mil. EUR% z alokácieRiadiaci orgánOperačný program



OP Konkurenciesch. a hosp. rast

Globálny cieľ: 
„Zabezpečenie trvaloudržateľného
hospodárskeho rozvoja a zamestnanosti.“

Prioritné osi:
1 - Podpora konkurencieschopnosti podnikov a 
služieb najmä prostredníctvom inovácií

2 - Technická pomoc



Opatrenia a alokácie

19,0146,71.5 Podpora podnikateľ. aktivít v cestov.ruchu

4,030,92.1 Technická pomoc

15,0115,81.4 Zvyšovanie energetickej efektívností na 
strane výroby aj spotreby a zavádzanie 
progresívnych technológií v energetike

17,0131,21.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch

20,0154,41.2 Podpora spoloč. služieb pre podnikateľov

25,0193,01.1 Inovácie a technologické transfery

v %v mld. 
EUR., s.c.

Opatrenie



Charakteristika opatrení I.
Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery
� 1.1.1.  Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
� 1.1.2.  Podpora tvorby prac. miest prostredníctvom rozvoja podnikania
� 1.1.3.  Veľké projekty, individuálne projekty
� 1.1.4. Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, 

obchodných misiách – individ. projekty podnikateľských združení a zväzov
Príjemcovia: súkr. sektor + podnikateľské zväzy a združenia
Podpora: 50:50 (ver. zdroje : súkr. zdroje)

Opatrenie 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov 
� 1.2.1. Podpora materiálnej a logistickej infraštruktúry 
� 1.2.2. Národné, individuálne a veľké projekty
� 1.2.3. Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce
Príjemcovia: verejný sektor – regionálne inovačné centrum (VÚC, mesto, obec, 

verejná univerzita)
Podpora: 95:5 (ver. zdroje : súkr. zdroje)



Charakteristika opatrení II.
Opatrenie 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch 
Príjemcovia: súkromný sektor (živnostenský a obch. register)
Podpora: 65:35 (ver. zdroje : súkr. zdroje)
Opatrenie 1.4 Zvyšovanie energet. efektívn. na strane výroby aj 
spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike 

� 1.4.1. Zvyš. energ. efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie 
progresívnych technológií v energetike

� 1.4.2. Zvyšovanie informovanosti o efektívnom využívaní energie a 
využívania obnoviteľných zdrojov energie – individuálny projekt 

Príjemcovia: súkr. subjekty a SAE 
Podpora 50:50 (ver. zdroje : súkr. zdroje)
Opatrenie 1.5 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
� 1.5.1. Podpora investícií do ucelených produktov CR s celoročnou 

pôsobnosťou
� 1.5.2. Rozvoj informačných služieb CR, prezentácie regiónov a Slovenska
� Príjemcovia: súkromný sektor, konzorcia s min. 3 účastníkmi, SACR
� Podpora 50:50 (ver. zdroje : súkr. zdroje)



Iné OP – dostupnosť pre podnikateľov

� OP Doprava + OP Životné prostredie + ROP + OP 
Zdravotníctvo 

>>> stavebný boom bude pokračovať (subdodávky)
� OP Vzdelávanie + OP Informatizácia + OP 
Zdravotníctvo + OP Výskum a vývoj

>>> výrazný rozvoj informatizácie – rast e-sektora
(priame zapojenie, subdodávky)

� OP Zamestnanosť a soc. inklúzia
>>> rast zamestnanosti – nedostatok pracovných síl 
(priame zapojenie)



Očakávané dopady

� Ročný príspevok k HDP 2%
� HDP na obyvateľa v PKS vo vzťahu k EÚ 15 
>> viac ako 60% úrovne EÚ 15

� Produktivita práce (HDP v PKS na 
pracujúceho) vo vzťahu k EÚ 15 >> viac ako 
70% úrovne EÚ 15

� Miera zamestnanosti (15 - 64) vo vzťahu k EÚ 
15 >> viac ako 90% úrovne EÚ 15

� Prehlbovanie regionálnych rozdielov zo 
západno-východným gradientom



ENPI CBC 2007-2013
CBC ENPI: Maďarsko-Slovenská republika-Ukrajina-Rumunsko

Celková finančná alokácia : 68 640 000 EUR

Priority (draft)
1. Podpora ekonomického a sociálneho rozvoja
Aktivity: rozšírenie a reforma administratívnych kapacít; miestny 

a regionálny rozvoj; snaha o spoločné plánovanie (napr. územné
plánovanie); rozvoj miest a cezhraničného turizmu; posilnenie 
regionálnej identity; rozvoj MSP a obchodu; podpora obchodu a 
investícií; rozvoj cezhraničného trhu práce; spolupráca v doprave a 
energiách.

2.  Riešenie spoločných potrieb
Aktivity: environmentálna ochrana; cezhraničné environmentálne 

výzvy; odpadové hospodárstvo; manažment prírodných zdrojov; 
ochrana prírodného dedičstva; krízové riadenie; zdravotný 
a sociálny rozvoj; prevencia komunikačných bariér; boj proti 
organizovanému zločinu, ilegálna  imigrácia, ilegálny obchod.



Priority CBC ENPI II.

3.  Zvyšovanie efektívnosti a bezpečnosti hraníc
Aktivity: zlepšenie manažmentu hraníc a colných procedúr; 

zvýšenie transparentnosti a efektívnosti hraničných 
priechodov a obchodu; zmiernenie administratívy a 
inštitucionality; odstránenie prekážok v slobodnom pohybe 
ľudí; rozvoj infraštruktúry a vybavenosti na hraničnej 
kontrole.

4.  Podpora spolupráce „Ľudia pre ľudí“
Aktivity: podpora pre civilný sektor a lokálne komunity; 

podpora administratívnej reformy; miestna vláda; 
vzdelávacie a kultúrna výmeny; spolupráca v sociálnej 
oblasti; sociálna a kultúrna integrácia hraničných oblastí. 

Iba spoločné projekty!!!



Ďakujem za pozornosť.


