Prioritná os 1 - I nov ácie a r ast konkurencies chopnosti
Cieľ a zameranie prioritnej osi
Prioritná os 1 „Inovácie a rast konkurencieschopnosti“ predstavuje základ OP KaHR za oblasť
priemyslu, inovácií, a ďalších vybraných služieb.
Plnenie cieľa prioritnej osi 1 „ Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä
prostredníctvom inovácií“ si vyžaduje orientovať sa na podporu aktivít, ktorými sa zabezpečí
trvaloudržateľný rast, zvýšenie konkurenčnej schopnosti, rast pridanej hodnoty a zamestnanosti
v priemysle a v službách.
Prioritná os programu

Názov opatrenia
1.1 Inovácie a technologické transfery

1
Inovácie
konkurencieschopnosti

a rast

1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov
1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Prioritná os 2 - Energetika
Cieľ a zameranie prioritnej osi
Prioritná os 2 „Energetika“, ktorej cieľom je zvyšovanie energetickej efektívnosti pri výrobe, prenose
a spotrebe energie, znižovanie energetickej náročnosti priemyselnej výroby, spotreby primárnych
energetických zdrojov a zvýšenie využitia OZE je zameraná na podporu podnikateľských aktivít,
ktorými sa dosiahne zníženie energetickej náročnosti na jednotku produkcie v priemysle
a zabezpečenie dostupnosti energie pre podnikateľskú sféru, ako aj zvýšenie využívania OZE.
Prioritná os programu

Názov opatrenia
2.1 Zvyšovanie energetickej efektívností na strane
výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych
technológií v energetike

2 - Energetika
2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre
mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti
energetiky

Prioritná os 3 - C estovný ruch
Cieľ a zameranie prioritnej osi
Prioritná os Cestovný ruch, ktorej cieľom je „Rast konkurencieschopnosti a výkonnosti cestovného
ruchu” je zameraná na využitie prírodného, kultúrneho a doteraz vybudovaného potenciálu pre
rozvoj udržateľného cestovného ruchu, s cieľom prednostne financovať budovanie komplexných
služieb cestovného ruchu s celoročným využitím, spojených s predajom (miestnych služieb),
prostredníctvom nových služieb s vyššou pridanou hodnotou (využitie minerálnych a geotermálnych

prameňov, prírodných a kultúrnych atraktivít Slovenska pre rozvoj letnej a zimnej turistiky
s komplexnými službami pre zákazníka, s definovaním aj tzv. fakultatívnych výletov, vždy spojených
s predajom slovenských výrobkov, napr. sklo, porcelán, výšivky, ochutnávky vín, prezentácie ľudových
umeleckých remesiel spojených s predajom, atď.), aby sa zabezpečila inovatívnosť, trvalá
udržateľnosť a podporila zamestnanosť v regiónoch. Ďalej sa zameriava na podporu propagácie
slovenského cestovného ruchu doma i v zahraničí
Prioritná
programu

os

Názov opatrenia
3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

3 – Cestovný ruch

3.2 Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a
Slovenska

Prioritná os 4 - T echni cká pomoc
Prioritná os 4 Technická pomoc je zameraná na zabezpečenie kvality všetkých procesov
ovplyvňujúcich realizáciu štrukturálnych fondov a poskytovanie potrebnej podpory hlavným aktérom
vstupujúcim do tejto realizácie. Ide o posilnenie kvality riadenia, koordinácie, implementácie,
informovanosti, monitorovania a hodnotenia pomoci realizovanej v rámci Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky v rokoch 2007-2013.

