Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP:
Opatrenie 1.1
Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.3
Podpora účasti slovenských výrobcov
na veľtrhoch, výstavách, obchodných
misiách – schéma pomoci deminimis

Riadiaci orgán:
Ministerstvo hospodárstva SR
Sprostredkovateľský
orgán:
SARIO
Oprávnené územie:
Slovenská republika (okrem
BSK)
Celkový rozpočet na výzvu:
4 000 000 EUR
Min. výška NFP na projekt:
20 000 EUR
Max. výška NFP na projekt:
200 000 EUR
Termín na predloženie
žiadosti:
24.8.2009
Oprávnení žiadatelia:
· MSP a veľké podniky
s počtom zamestnancov do
500
Dĺžka trvania realizácie
projektu:
24 mesiacov
Princíp financovania:
Refundácia
Intenzita pomoci:
Západné Slovensko 40%
Stredné Slovensko 50%
Východné Slovensko 50%

Cieľom výzvy je:
Zvýšiť zapojenie podnikov do medzinárodnej deľby práce, stimulovať
podniky k internacionalizácii svojej činnosti, zvýšiť efektívnosť pri realizácii
obchodných činností, výsledkov výroby a služieb, zlepšiť pozíciu
a konkurencieschopnosť slovenských podnikateľských subjektov v
obchodnej konfrontácii ich produkcie na vnútornom trhu EÚ a tretích
trhoch, zvýšiť úroveň prezentačných aktivít podnikov na medzinárodných
trhoch na úroveň porovnateľnú s podnikateľskými subjektmi v krajinách EÚ
a rozvinúť medzinárodnú spoluprácu prostredníctvom zlepšenia
informatizácie slovenských podnikateľských subjektov v medzinárodnej
dimenzii.
Oprávnené projekty:
- prvá účasť podniku na výstavách a veľtrhoch v SR a v zahraničí (sa
rozumie účasť na výstave / veľtrhu súvisiacej s podnikateľskou činnosťou
žiadateľa, na ktorú žiadateľovi doteraz nebol poskytnutý nenávratný
finančný príspevok);
- prvá účasť podniku na obchodných misiách v zahraničí (sa rozumie
účasť na oficiálne zorganizovanej skupinovej pracovnej ceste v príslušnej
krajine s presne určenými cieľmi a programom, ktorý musí byť prílohou
žiadosti, na ktorú žiadateľovi doteraz nebol poskytnutý nenávratný
finančný príspevok).
Oprávnení žiadatelia:
- výrobné podnikateľské subjekty;
- obchodné firmy, ktorých predmetom podnikania je zastupovanie iných
spoločností pri speňažovaní ich výsledkov výroby alebo služieb a ktorí
hodnoverne preukážu túto skutočnosť (napr. Zmluvou o výhradnom
zastúpení)
- spoločnosti zaoberajúce sa tvorbou a vývojom softvérových riešení,
informačných a internetových technológií, projektovania, designu,
biotechnológiami a komunikačnými technológiami.
Oprávnené výdavky:
- výdavky, ktoré sú v súlade so Schémou na podporu medzinárodnej
spolupráce (schéma pomoci de minimis) a ktoré vznikli odo dňa vyhlásenia
výzvy na predkladanie žiadostí o NFP a boli vynaložené počas realizácie
projektu
- výdavky, ktoré sú preukázateľné originálmi dokladov u prijímateľa

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP:
Opatrenie 1.1
Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.1
Podpora
zavádzania
inovácií
a technologických transferov – schéma
pomoci deminimis
Riadiaci orgán:
Ministerstvo hospodárstva SR
Sprostredkovateľský
orgán:
Národná agentúra pre rozvoj MSP
Oprávnené územie:
Slovenká republika (okrem BSK)
Celkový rozpočet na výzvu:
25 000 000 EUR
Min. výška NFP na projekt:
20 000 EUR
Max. výška NFP na projekt:
500 000 EUR,
Termín vyhlásenia výzvy:
15.06.2009
Termín ukončenia výzvy:
14.9.2009
Oprávnení žiadatelia:
MSP
Dlžka trvania realizácie projektu:
24 mesiacov
Princíp financovania:
Refundácia
Intenzita pomoci:
Západné Slovensko 40%
Stredné Slovensko 50%
Východné Slovensko 50%

Oprávnené aktivity:
 hmotné a nehmotné investície na nákup inovatívnych a vyspelých
technológií, strojov, prístrojov a zariadení,
 hmotné a nehmotné investície na nákup technológií na efektívne
zhodnotenie prírodných zdrojov s cieľom zníženia negatívneho dopadu
na životné prostredie,

Oprávnené výdavky:
Oprávnené sú výdavky, ktoré vznikli odo dňa vyhlásenia výzvy na
predkladanie žiadostí o NFP a boli vynaložené počas realizácie projektu
 obstaranie dlhodobého hmotného majetku, pričom cena strojov,
prístrojov a zariadení je definovaná podľa § 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. Oprávnenými
výdavkami na účely obstarania uvedeného dlhodobého nehmotného
majetku je obstarávacia cena definovaná podľa § 25 ods. (5) písm. a)
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
súčasne podiel výdavkov na obstaranie dlhodobého nehmotného
majetku nesmie presiahnuť 25 % z celkových oprávnených výdavkov na
projekt;

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP:
Opatrenie 3.1
Podpora
podnikateľských
aktivít
v cestovnom ruchu – schéma pomoci
deminimis

Riadiaci orgán:
Ministerstvo hospodárstva SR
Sprostredkovateľský
orgán:
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
(SACR)
Oprávnené územie:
Slovenká republika (okrem BSK)
Celkový rozpočet na výzvu:
20 000 000 EUR
Min. výška NFP na projekt:
20 000 EUR
Max. výška NFP na projekt:
500 000 EUR,
Termín vyhlásenia výzvy:
20.07.2009
Termín ukončenia výzvy:
19.10.2009
Oprávnení žiadatelia:
MSP
Dlžka trvania realizácie projektu:
24 mesiacov
Princíp financovania:
Refundácia
Intenzita pomoci:
Západné Slovensko 40%
Stredné Slovensko 50%
Východné Slovensko 50%

Cieľom výzvy je:
Cieľom poskytnutia pomoci je formou podpory jednotlivých
oprávnených projektov zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov v
oblasti cestovného ruchu.
Oprávnené aktivity:
· výstavba nových, rekonštrukcia, modernizácia a rozšírenie
existujúcich objektov a zariadení cestovného ruchu a historických
objektov slúžiacich na účely cestovného ruchu na území Slovenskej
republiky; pričom pod výstavbu nových zariadení spadá i
rekonštrukcia objektov, ktoré v minulosti neslúžili na účely
cestovného ruchu;
· výstavba nových, rekonštrukcia, modernizácia a rozšírenie
existujúcich zariadení v strediskách cestovného ruchu, ktoré sú
určené na poskytovanie služieb cestovného ruchu s cieľom skvalitniť
a zatraktívniť poskytované služby;
· obstaranie dlhodobého hmotného majetku, ktorý je využívaný na
poskytovanie služieb cestovného ruchu;
· výstavba nových alebo modernizácia existujúcich prvkov
priestorovej orientácie dokumentujúca strediská a zariadenia
cestovného ruchu a kultúry.
Oprávnení prijímatelia:
- fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa §2
ods.(2),písm. a) a b) Obchodného zákonníka, registrované na území
SR najneskôr k 1.1.2008.

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP:
Opatrenie 1.1
Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.1
Podpora
zavádzania
inovácií
a technologických transferov – schéma
štatnej pomoci
Riadiaci orgán:
Ministerstvo hospodárstva SR
Sprostredkovateľský
orgán:
Slovenská inovačná a energetidká agentúra
(SIEA)
Oprávnené územie:
Slovenká republika (okrem BSK)
Celkový rozpočet na výzvu:
85 000 000 EUR

Cieľ výzvy:
Cieľom poskytnutia pomoci je zvýšenie konkurencieschopnosti
existujúcich podnikov zavedením inovatívnych a vyspelých
technológií, vytvorenie prostredia na zvyšovanie inovačného
potenciálu podnikov v priemysle a v službách, rozvoj ekologických
výrob ako nevyhnutnosti na prípravu trvalo udržateľného rozvoja
v priemysle.
Oprávnené aktivity:

Min. výška NFP na projekt:
60 000 EUR
Max. výška NFP na projekt:
6 000 000 EUR,
Termín vyhlásenia výzvy:
3.8.2009
Termín ukončenia výzvy:
2.11.2009
Dlžka trvania realizácie projektu:
24 mesiacov
Princíp financovania:
Refundácia
Intenzita pomoci:
Západné Slovensko 40%
Stredné Slovensko 50%
Východné Slovensko 50%

1. hmotné a nehmotné investície na nákup inovatívnych a vyspelých
technológií, strojov, prístrojov a zariadení,
2. hmotné a nehmotné investície na nákup technológií na efektívne
zhodnotenie prírodných zdrojov s cieľom zníženia negatívneho
dopadu na životné prostredie,

Oprávnení prijímatelia:
1.Mikro, malí a strední podnikatelia (MSP)
2.Veľkí podnikatelia - nezamestnáva viac ako 1000 zamestnancov
a výška jeho ročného obratu nepresiahne 50 mil. EUR.

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP:
Opatrenie 1.3
Podpora
inovačných
aktivít
podnikoch

Riadiaci orgán:
Ministerstvo hospodárstva SR
Sprostredkovateľský
orgán:
Slovenská inovačná a energetidká agentúra
(SIEA)
Oprávnené územie:
Slovenká republika (okrem BSK)
Celkový rozpočet na výzvu:
15 000 000 EUR
Min. výška NFP na projekt:
20 000 EUR
Max. výška NFP na projekt:
500 000 EUR,
Termín vyhlásenia výzvy:
3.9.2009
Termín ukončenia výzvy:
3.12.2009
Dlžka trvania realizácie projektu:
24 mesiacov
Princíp financovania:
Refundácia
Intenzita pomoci:
35 – 50% (v závislosti od typu projektu
a miesta realizácie)

v

Cieľ výzvy:
Cieľom poskytnutia pomoci je formou podpory jednotlivých
oprávnených
projektov
zvýšenie
konkurencieschopnosti
výrobkov
prostredníctvom
priemyselného
výskumu,
experimentálneho vývoja a podpory inovačných aktivít
prostredníctvom zavádzania nových inovatívnych foriem v oblasti
výrobkov, postupov a technológií. Pomoc bude smerovať do
prostredia zavádzania metód manažérstva kvality (napr. podľa
ISO radu 9000, ISO radu 14000, EMAS, VDA, BS, QS, Správnej
výrobnej praxe, Správnej laboratórnej praxe, HACCP a ISO/TS
16 949, atď.), zavádzaním predcertifikačného a certifikačného
procesu, ochrany priemyselných práv, obchodných značiek a
podpora nákupu priemyselných práv súvisiacich s novým
technickým riešením.

Oprávnené aktivity:
- Pomoc na podporu priemyselného výskumu, experimentálneho
vývoja a inovácií,
- Pomoc na podporu zavádzania systémov manažérstva kvality,
- Pomoc na podporu ochrany priemyselných práv,
- Pomoc na podporu akreditácie a certifikácie,
- Pomoc na podporu implementovania technických noriem do
výrobnej praxe a do služieb.
Oprávnení prijímatelia:
1.Mikro, malí a strední podnikatelia (MSP)

