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GRANTOVÁ PODPORA Z OP VaI



Výzva zameraná na podporu inteligentných inovácií v 
priemysle (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21)

Operačný program: Výskum a inovácie
Špecifický cieľ: 1.2.2 - Rast výskumno-vývojových a inovačných  

                  kapacít v priemysle a  službách
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

zastúpené Ministerstvom hospodárstva SR 

Indikatívna výška finančných prostriedkov: 35 000 000 EUR

Typ výzvy: otvorená
Dátum vyhlásenia: 20. 12. 2018
Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 29. 03. 2019
Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 28. 06. 2019
Dátumy uzavretia ďalších hodnotiacich kôl: posledný pracovný deň 
každého 
                                                                                  tretieho nasledujúceho 
mesiaca



Ciele výzvy

 Ponúknuť slovenským priemyselným podnikom pomoc pri realizácii 
inovatívnych „smart“ investícií a snahe byť aktívnymi pri zavádzaní 
inteligentne riadených technológií a systémov vo svojich produkčných 
prevádzkach

prostredníctvom

podpory projektov zameraných na zavádzanie inteligentných 
riešení na existujúce technológie, ako aj obstaranie nových 
technológií potrebných pre implementáciu inteligentných riešení a 
vytvorenie inteligentne riadených, vzájomne prepojených 
autonómnych systémov

 

„Data is driving industry“



Ciele výzvy

 Podporiť princípy koncepcie Inteligentného priemyslu 4.0. 

 Z hľadiska vecného zamerania výzvy nadviazať na výzvu na podporu 
inteligentných inovácií v priemysle (kód výzvy OPVaI-
MH/DP/2018/1.2.2-15), ktorá bola uzavretá 31. 7. 2018 s tým, že oproti 
uvedenej uzavretej výzve došlo k rozšíreniu možností zamerania projektov 
(typov počiatočných investícií), v dôsledku čoho sú v rámci aktuálnej výzvy 
oprávnené nielen investície do zásadnej zmeny výrobného procesu existujúcej 
prevádzkarne, ale aj investície vo forme založenia novej prevádzkarne alebo 
diverzifikácie výroby na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali.



Podmienky poskytnutia príspevku

I. Oprávnenosť žiadateľa

II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

III. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu

IV. Oprávnenosť miesta realizácie projektu

V. Kritériá pre výber projektov

VI. Spôsob financovania

VII. Podmienky poskytnutia príspevku ustanovené v osobitných 

predpisoch

VIII. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku



I.  Oprávnenosť žiadateľa 

1. Právna forma
Fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) Obchodného 
zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. ), t.j. osoby zapísané v obchodnom registri 
alebo osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, 
registrované na území SR, od vzniku ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP 
uplynulo minimálne 36 mesiacov.
      
Žiadateľ zároveň musí mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so 
zameraním projektu, a to:
. najneskôr v deň predloženia ŽoNFP (investícia vo forme založenia novej 

prevádzkarne, investícia vo forme diverzifikácie výroby prevádzkarne na 
výrobky, ktoré sa  predtým v prevádzkarni nevyrábali 

. najneskôr 12 mesiacov pred vyhlásením výzvy (investícia vo forme 
zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne) 

Oprávneným žiadateľom sú všetky veľkostné kategórie podnikov, t.j. MSP aj 
veľké podniky.



I. Oprávnenosť žiadateľa

12.Podmienka, že podnik žiadateľa je aktívny (bod 1. a 2.) a nenachádza  
sa v nepriaznivej finančnej situácii (bod 3.)

. obrátka celkového majetku z tržieb (podiel tržieb a hodnoty celkového 
majetku podniku) – min. hodnota 0,20;

. podiel hodnoty celkového majetku a výšky COV – min. hodnota 0,62;
. Index bonity (za posledné ukončené 12 mesačné účtovné obdobie) – nesmie byť 

rovná alebo nižšia ako – 2.

Ukazovatele sa vypočítajú za posledné dve ukončené účtovné obdobia 
bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom bola 
predložená ŽoNFP, ktoré nie sú účtovnými obdobiami kratšími ako 12 mesiacov.

Do výpočtu COV žiadateľa vstupujú COV predkladaného projektu a COV 
subjektu žiadateľa v iných projektoch predložených v rámci výziev na predkladanie 
ŽoNFP v rámci OPVaI, ktoré žiadateľ predložil, alebo na ktorých sa bude podieľať 
alebo podieľa ako partner, okrem projektov pri ktorých bolo ku dňu predloženia 
ŽoNFP v rámci tejto výzvy vydané rozhodnutie o neschválení ŽoNFP alebo 
rozhodnutie o zastavení konania a projektov, pri ktorých došlo ku dňu predloženia 
ŽoNFP v rámci tejto výzvy k ukončeniu realizácie projektu



II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

13.Podmienka oprávnenosti  aktivít projektu

Hlavná aktivita projektu: Podpora inteligentných inovácií 

Predmetom projektu musí byť nákup dlhodobého majetku za účelom inovácie produktu 
a/alebo procesu prostredníctvom kombinácie niektorých prvkov inteligentných riešení v 
rámci podniku alebo jeho funkčného celku. 

Prvky inteligentných riešení sú pre účely tejto výzvy zaradené do 3 kategórií, ktoré predstavujú 
úrovne riešenia inteligentných investícií podľa miery vyspelosti prvkov inteligentných riešení. 

Kategória 1 - Synergické a pokročilé inteligentné riešenia (napr. pokročilá telematika, 
kolaboratívna robotika, digitálne dvojča (Digital Twin), autonómne manipulačné a intralogistické 
zariadenia,...) 

Kategória 2 - Pokročilé inteligentné riešenia (napr. priemyselné kamerové, digitalizácia 
výrobného procesu, automatizácia výrobného procesu, ...)

Kategória 3 - Zariadenia a systémy s inteligentnou podporou (napr. základná automatizácia 
jednotlivého procesu, Big Data, podnikový informačný systém, ...) 



II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

13. Podmienka oprávnenosti  aktivít projektu

Okrem implementácie inteligentných riešení musia byť v rámci realizácie 
projektu splnené aj všetky nasledujúce podmienky:

1. Výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť dosiahnutie 
minimálne nízkeho inovačného potenciálu projektu

To znamená, že žiadateľ musí zaviesť kombináciu minimálne 3 prvkov 
inteligentných riešení, pričom minimálne 2 prvky z kategórie 2 - Pokročilé 
inteligentné riešenia a žiaden prvok z kategórie 1 - Synergické a pokročilé 
inteligentné riešenia.

Inovačný 
potenciál 
projektu

Kombinácia prvkov inteligentných riešení
Bodové 

hodnotenie

nízky
Kombinácia minimálne 3 prvkov inteligentných 

riešení, pričom minimálne 2 prvky sú z kategórie 2 
a žiaden prvok nie je z kategórie 1

0

stredný
Kombinácia minimálne 3 prvkov inteligentných 

riešení, pričom 1 prvok je z kategórie 1
2

vysoký
Kombinácia minimálne 3 prvkov inteligentných 

riešení, pričom minimálne 2 prvky sú z kategórie 1
4



II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

13. Podmienka oprávnenosti  aktivít projektu

2. Realizácia projektu musí predstavovať počiatočnú investíciu, ktorá sa 
týka:

. založenia novej prevádzkarne, 

. diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým 
v prevádzkarni nevyrábali (celkové oprávnené výdavky prevyšovať najmenej 
o 200 % účtovnú hodnotu znovupoužitých aktív zaevidovanú vo fiškálnom 
roku predchádzajúcom začatiu prác), 

. zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne 
(v prípade pomoci poskytnutej veľkému podniku na zásadnú zmenu 
výrobného procesu musia oprávnené výdavky počiatočnej investície 
prevyšovať odpisy aktív súvisiacich s činnosťou, ktorá sa má modernizovať, 
vykonané počas predchádzajúcich troch fiškálnych rokov.



II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

13. Podmienka oprávnenosti  aktivít projektu

3. Za oprávnené sa považujú iba projekty, ktoré sú v súlade so Stratégiou 
výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 
(RIS3 SK). 

Z pohľadu súladu s RIS3 SK musí byť preukázané zameranie predmetu 
projektu na niektorú/é z produktových línií stanovených v rámci jednej 
z domén inteligentnej špecializácie zadefinovaných v Implementačnom pláne 
stratégie  RIS3 SK (Dopravné prostriedky pre 21. storočie, Priemysel pre 21. 
storočie, Zdravé potraviny a životné prostredie) a zároveň pôsobenie podniku 
žiadateľa:

 v jednom z hlavných odvetví, ktorými sú charakterizované vyššie uvedené 
domény, alebo 

 v niektorom z odvetví reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci 
príslušného hlavného odvetvia – v danom prípade musí byť 
dodávateľom/odberateľom v produkčnom procese podniku žiadateľa, ktorý je 
predmetom inovácie, subjekt pôsobiaci v príslušnom hlavnom odvetví, v rámci 
ktorého je funkčná väzba identifikovaná.



II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

13. Podmienka oprávnenosti  aktivít projektu

4. Realizáciou projektu, najneskôr k ukončeniu realizácie aktivít  
projektu, musí dôjsť k zabezpečeniu prevádzkyschopnosti predmetu 
projektu (predmet projektu musí byť schopný prevádzky, nie je potrebné, 
aby bol predmet projektu uvedený do produkčnej prevádzky. Prijímateľ je 
povinný uviesť predmet projektu do riadnej prevádzky najneskôr v lehote, 
kedy je povinný predložiť prvú následnú monitorovaciu správu).

V rámci preukazovania prevádzkyschopnosti musí byť prevádzka podniku 
k ukončeniu realizácie aktivít projektu schopná poskytnúť digitálnu dátovú 
zostavu, ktorú možno využiť ako základ pre sledovanie, kontrolu, analýzu 
a optimalizáciu činností, ktoré zariadenie alebo technologický celok v rámci 
prevádzky podniku vykonáva. Každý projekt musí fungovať ako sústava 
inteligentných riešení, ktorá umožní priebežnú optimalizáciu s využitím 
digitálnych dát. 



II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

14.Podmienka, že žiadateľ nezačal s prácami na projekte pred 
predložením ŽoNFP

Žiadateľ nesmie začať práce na projekte pred predložením ŽoNFP. Za 
začatie prác na projekte sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k:

 začatiu stavebných prác týkajúcich sa investície, alebo

 vystaveniu prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo 
nadobudnutiu účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, ak 
príslušná zmluva s dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej 
objednávky, alebo 

 akémukoľvek inému záväzku, na základe ktorého je realizácia projektu  
nezvratná,

podľa toho, ktorá z vyššie uvedených skutočností nastane ako prvá. 



III. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu – 
Kategorizácia 

15. Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené
Výdavky projektu musia byť v súlade s podmienkami oprávnenosti podrobne 
definovanými v prílohe č. 5 výzvy ,,Podmienky oprávnenosti výdavkov“.

Trieda 01 – Dlhodobý nehmotný majetok

Skupina 013 – Softvér (nákup softvéru, technické zhodnotenie/modernizácia 
softvéru, vývoj aplikačného softvéru realizovaný dodávateľsky)

Skupina 014 – Oceniteľné práva (nákup licencií, okrem obstarania licencií 
súvisiacich s používaním softvéru zaraďovaných do skupiny výdavkov 013 
Softvér, nákup autorských práv a patentov, receptov, predmetov 
priemyselných práv ako sú úžitkové vzory a iné výsledky duševnej tvorivej 
činnosti, ak sa obstarali za odplatu)

Skupina 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (nákup ostatných 
nehmotných aktív , napr. tvorba/úprava web stránky)

Trieda 02 – Dlhodobý hmotný majetok
Skupina 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 
(nákup strojov, prístrojov, zariadení)



VI. Spôsob financovania

18. Podmienka relevantného spôsobu financovania

Uplatňujú sa 3 spôsoby financovania:

A. refundácia,
B. predfinancovanie,
C. kombinácia oboch vyššie uvedených spôsobov financovania.

Forma poskytovaného príspevku: nenávratný finančný príspevok

Spôsob financovania projektu je predmetom návrhu  zmluvy o poskytnutí 
NFP.



VIII. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku

26. Minimálna a maximálna výška príspevku

Minimálna výška NFP na projekt je 100 000 EUR

Maximálna výška NFP na projekt nesmie presiahnuť 3 000 000 EUR
COV jedného investičného projektu nesmú presiahnuť 100 mil. EUR

27. Časová oprávnenosť realizácie hlavných aktivít projektu

Celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu je maximálne 18 
mesiacov.

Do lehoty sa nezapočítava čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť 
podľa zmluvy o poskytnutí NFP.

Začatie realizácie hlavnej aktivity projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia 
vzniku oprávnených výdavkov (definícia začatia realizácie hlavnej aktivity 
projektu je uvedená v zmluve o poskytnutí NFP).



Ministerstvo 
hospodárstva SR
Mlynské nivy 44/a
827 15  Bratislava 212 
vyzvy@mhsr.sk

www.opvai.sk
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-
orientovane-projekty/20122018_vyzva_opvai-
mhdp2018122-21/

http://www.opvai.sk/


NEFINANČNÁ PODPORA V RÁMCI NÁRODNÝCH 
PROJEKTOV OP VaI





SLOVAK BUSINESS AGENCY predstavuje v SR kľúčovú a 
najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory MSP. Vznikla 
v roku 1993 spoločnou iniciatívou EÚ a Vlády SR. Predstavuje 
jedinečnú platformu verejného a súkromného sektora. 

MALÉ A STREDNÉ PODNIKY

100%

0%

PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY

MSP iné

75%

25%

PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI

MSP iné

50%50%

HDP A PRIDANÁ HODNOTA

MSP iné



AKTIVITY

FINANČNÉ NÁSTROJE

ŠTÁTNE PROGRAMY

MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

CENTRUM LEPŠEJ REGULÁCIE

PROGRAMY EŠIF

 Mikropôžičkový program
 Fondy rizikového kapitálu
 Program na podporu startupov
 Program Monitoring a výskum v oblasti 

malého a stredného podnikania
 Program podpory úspešnej 

podnikateľskej praxe a výchovy k 
podnikaniu

 Program na podporu IE
 Program na podporu rodinného 

podnikania
OPVaI
 NP Národné podnikateľské centrum pre 

BASK
 NP Národné podnikateľské centrum pre 

regióny
 NP Monitoring podnikateľského 

prostredia
 NP Internacionalizácia MSP
EVS
 Centrum lepšej regulácie



NÁRODNÉ PODNIKATEĽSKÉ 
CENTRUM

CIEĽ

Realizovanie koncepcie jednotného miesta typu „one-stop-shop“ 
poskytujúceho široké portfólio informácií a doplnkových služieb pre 
začínajúcich a etablovaných podnikateľov v rôznych štádiách 
životného cyklu, záujemcov o podnikanie, ako aj kreatívnych a 
inovatívnych ľudí, ktorí uvažujú o komercializácii svojho nápadu či 
produktu a to všetko na ploche 3400 m².

DÔVODY VZNIKU
 malý záujem verejnosti podnikať 

 vysoký počet zaniknutých/zrušených MSP

 nízka angažovanosť MSP na iných trhoch

 nízka inovačná činnosť MSP 



NÁRODNÉ PODNIKATEĽSKÉ 
CENTRUM

PROGRAMY

Rastový 
program

Inkubač
ný 
program

Akcelerač
ný 
program

Stážový 
program



NÁRODNÉ PODNIKATEĽSKÉ 
CENTRUM

INKUBAČNÝ PROGRAM
je určený pre začínajúce MSP, ktoré pri vstupe do programu majú maximálne 3 
roky od dátumu registrácie napr. do ORSR, ŽRSR, resp. iného samostatného 
registra, ktorý oprávňuje na podnikanie. 

CIELE
vytvorenie ucelenej podpory podnikania začínajúcim podnikateľom
zvýšenie miery prežitia začínajúcich podnikateľov po prvých 3 rokoch 

podnikania
zvýšenie konkurencieschopnosti začínajúcich podnikateľov na trhu
posilnenie a rozvíjanie podnikateľských zručnosti podnikateľov 
zvýšenie počtu pracovných miest na Slovensku

CIEĽOVÁ SKUPINA
podnikatelia, ktorí majú záujem preniknúť na trh s produktom/službou s 

pridanou hodnotou



NPC STÁŽOVÝ PROGRAM

PONUKA SLUŽIEB

stážové pobyty v zahraničí
predodletová príprava 
stážový pobyt vo vybranej krajine v dĺžke max. 3 mesiace

kombinované stážové pobyty
účasť na pobyte na území SR v dĺžke 1 týždeň
účasť na pobyte v zahraničí v dĺžke max. 1 mesiac

účasť na medzinárodných odborných 
podujatiach



NÁRODNÉ PODNIKATEĽSKÉ 
CENTRUM

RASTOVÝ PROGRAM
je zameraný na podporu MSP, ktorí chcú svoje podnikanie posunúť do ďalšej etapy, 
rozvíjať sa a rozšíriť podnikanie na území Slovenskej republiky, na jednotnom trhu 
Európskej únie a/alebo na trhoch  tretích krajín.

CIELE
 zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenských MSP, 
 eliminácia negatívnych dopadov vyplývajúcich z úzkeho trhového priestoru SR na MSP, 
 uvedenie existujúcich alebo nových produktov a služieb na slovenskom trhu a/alebo 

zahraničných trhoch,
 zvýšenie využitia výrobného, technologického a exportného potenciálu, vytváranie 

a posilnenie dodávateľských reťazcov v priemysle, 
 posilnenie internacionalizácie slovenských MSP a zlepšenie celkovej obchodnej bilancie 

SR

CIEĽOVÁ SKUPINA
 Podnikatelia - bez ohľadu na životný cyklus, fázu rozvoja a sektor



NÁRODNÉ PODNIKATEĽSKÉ 
CENTRUM

CREATIVE POINT
bezodplatné užívanie strojov a technológií
pravidelné workshopy 
besedy
exkurzie

CIELE
technologicky podporiť podnikateľov a záujemcov o podnikanie v tvorbe 

prototypov a dizajnov
naučiť ich používať najnovšie modelovacie SW a objaviť v nich kreativitu
prinášať klientom najnovšie informácie zo sveta 3D tlače, CNC a laserového 

vyrezávania, aby boli stále v obraze
vytvárať inšpirujúce projekty, ktoré môžu „nakopnúť“ potenciál podnikateľa



PROJEKT ZAMERANÝ NA PODPORU MSP 
V MIMOBRATISLAVSKÝCH REGIÓNOCH SR, PRI ICH 
INTEGRÁCII NA GLOBÁLNOM TRHU.

AKTIVITY
individuálna účasť MSP na zahraničných veľtrhoch a výstavách

propagácia MSP prostredníctvom elektronických médií

poradenské aktivity zamerané na internacionalizáciu MSP
krátkodobé
dlhodobé 

podpora alternatívnych obchodných platforiem

zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ  

využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP

INTERNACIONALIZÁCIA



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ!

Ing. Ján Havier, PhD.
Hlavný regionálny odborný koordinátor

Národné podnikateľské centrum – 
Trenčiansky kraj

+ 421 902 503 626
havier@sbagency.sk



NÁRODNÝ PROJEKT

 PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE
MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV

          Projekt je spolufinancovaný z Euróspkeho fondu regionálneho rozvoja



PODNIKATEĽSKÉ 
MISIE
NA SLOVENSKU
A V ZAHRANIČÍ

SEMINÁRE
EXPORTNEJ 
AKADÉMIE

SOURCINGOVÉ A
KOOPERAČNÉ
PODUJATIA

ROZVOJ 
DODÁVATEĽSKÝCH
REŤAZCOV

AKTIVITY NÁRODNÉHO PROJEKTU

VEĽTRHY A 
VÝSTAVY
V ZAHRANIČÍ



KTO SA MÔŽE UCHÁDZAŤ
O PODPORU V RÁMCI NP?

MALÉ A STREDNÉ PODNIKY SO SÍDLOM MIMO BRATISLAVSKÉHO 
KRAJA

V PRÍPADE PARTNERSKÝCH/PREPOJENÝCH PODNIKOV SA SLEDUJE 
CELKOVÝ POČET ZAMESTNANCOV A CELKOVÝ ROČNÝ OBRAT 
(ROČNÁ BILANČNÁ SUMA) VŠETKÝCH PARTNERSKÝCH/PREPOJENÝCH 
PODNIKOV 



           SARIO ZABEZPEČUJE:

• prenájom výstavnej plochy a prevádzkové výdavky na chod 
stánku

• výstavbu národného stánku
• prepravu informačných a propagačných materiálov a exponátov 

do 50 kg
• zabezpečenie prevádzky stánku na mieste
• občerstvenie
• WIFI pre vystavovateľov
• zápis do katalógu vystavovateľov
• vystavovateľské preukazy
• sprievodný program

NÁRODNÉ STÁNKY NA 
ZAHRANIČNÝCH VEĽTRHOCH A 
VÝSTAVÁCH

Ponúkame priestor prezentovať sa v národných 
stánkoch a nadviazať kontakty s potenciálnymi 
zahraničnými partnermi a zákazníkmi na významných 
veľtrhoch a výstavách po celom svete.



SUCCESS STORY:
MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY
VEĽTRH BRNO 2018
 

    Zákazník nás oslovil s požiadavkou 
na dodanie RFID čítačky, ktorá mala 
byť modifikovaná na potreby daného 
zákazníka, a to konkrétne na 
umiestnenie k jednotlivým výrobným 
zónam za účelom personifikácie 
operátora, resp. pracovníka. Po 
výstave zákazník zadal technické 
požiadavky, na základe ktorých sme 
pripravili kalkuláciu a dohodli sa na 
výrobe 2/3 vzoriek. V nadväznosti na 
pozitívne overenie vzoriek boli 
zapracované drobné zmeny 
a následne bol podpísaný kontrakt na 
výrobu viac ako 100ks.

JURAJ TOMLAIN
T-INUDSTRY, S.R.O.

„

“



SUCCESS STORY:
BIG 5 DUBAJ 2018  

Slovenské spoločnosti, ktoré boli 
súčasťou národného stánku na 
medzinárodnom stavebnom 
veľtrhu v Dubaji, vzbudili 
mimoriadny záujem návštevníkov 
a odbornej verejnosti.

Najväčší úspech mala spoločnosť 
FOSALI, ktorej všetky vystavené 
exponáty odkúpil priamo na 
veľtrhu zástupca showroomu 
v Ománe,
s cieľom ďalšej propagácie 
produktov spoločnosti. 



SARIO ZABEZPEČUJE

• zabezpečenie konferenčných priestorov spolu s technickým 
vybavením a občerstvením

• organizácia tailor-made B2B stretnutí so zahraničnými 
spoločnosťami

• preprava na mieste podujatia z letiska do hotela a späť (v 
prípade podnikateľskej misie v zahraničí)

• účasť na sprievodnom programe (konferencie, veľtrhy a 
pod.)

• nepretržitá asistencia zamestnancov agentúry SARIO

Vytvárame príležitosť na nadviazanie kontaktov 
a rozvinutie spolupráce priamo prostredníctvom 
bilaterálnych rokovaní
so zahraničnými partnermi na Slovensku aj v zahraničí.

PODNIKATEĽSKÉ MISIE 
NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ



PODNIKATEĽSKÉ MISIE 
NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ



SARIO ZABEZPEČUJE

• bezplatný vstup na seminár
• zabezpečenie konferenčných priestorov spolu s 

technickým vybavením a občerstvením
• zabezpečenie lektorov na odborné témy
• sprievodný program podujatí – success stories a pod.
• nepretržitá asistencia zamestnancov agentúry SARIO

SEMINÁRE EXPORTNEJ AKADÉMIE

Pomáhame  zvýšiť úroveň znalostí techník a 
praktík v oblasti zahraničného obchodu 
prostredníctvom proexportne zameraných seminárov.



   Seminár bol veľmi inšpirujúci, 
objavil som veľa možností na 
zlepšenia a chcel by som 
vyzdvihnúť najmä predstavenie 
aplikácií na zvýšenie efektivity 
v kancelárii. Rovnako zaujímavé 
boli aj informácie o rôznych 
platformách, aplikáciách 
a možnostiach automatizovať 
procesy v kancelárii.

MARTIN PERONČÍK
REA SLOVTEAM

    Pána Filipa Dřímalku hodnotím 
ako skvelého lektora s príjemným 
vystupovaním. Pozitívne hodnotím 
jeho dynamiku, bezprostrednosť
a veľa praktických rád, ktoré 
uviedol vo svojej prezentácii. 
Prezentácia bola vynikajúco 
štruktúrovaná a zrozumiteľná pre 
verejnosť.

MICHAL ŠVÁBIK
BUKÓZA INVEST

„

“

„

“

SEMINÁRE EXPORTNEJ AKADÉMIE



SEMINÁRE EXPORTNEJ AKADÉMIE



KOOPERAČNÉ PODUJATIA

Ponúkame príležitosť rokovať so zahraničnými 
spoločnosťami o možnostiach zapojenia sa do 
ich subdodávateľských sietí, odbytu produkcie, 
formovania spoločných podnikov či prezentácie 
voľných výrobných kapacít a obchodných 
príležitostí.
SARIO ZABEZPEČUJE

• zabezpečenie konferenčných priestorov spolu s technickým 
vybavením a občerstvením
• organizácia tailor-made B2B stretnutí so zahraničnými 

spoločnosťami
• preprava na mieste podujatia z letiska do hotela a späť (v 

prípade podujatia v zahraničí)
• účasť na sprievodnom programe
• nepretržitá asistencia zamestnancov agentúry SARIO



KOOPERAČNÉ PODUJATIA

REGISTRÁCI
A

OTVORENÁ



SOURCING & ROZVOJ 
DODÁVATEĽSKÝCH REŤAZCOV

Sourcing je  aktivita zameraná na zapojenie lokálnych 
slovenských spoločností do subdodávateľskej siete 
nadnárodných spoločností.

• Prebieha na základe požiadavky budúceho odberateľa 
formou: 
• identifikácie a dodania zoznamu a obchodných profilov 

dodávateľov
• organizácie sourcingových podujatí

• Po roku 2020 identifikácia dodávateľov alebo poskytovateľov 
služieb pre potenciálnych odberateľov z interaktívnej mapy 
dodávateľov

• Pôjde o systematický prístup k dodávateľským reťazcom s 
cieľom identifikovať nevyužitý potenciál etablovaných MSP



SOURCING & ROZVOJ 
DODÁVATEĽSKÝCH REŤAZCOV

Nadnárodná spoločnosť GE Renewable Energy 
žiada o spoluprácu pri identifikácii 
potenciálnych dodávateľov nasledovných 
komodít: 

 Wind Turbine Engine House Cover Made of 
Composit

 High strength fasteners / bolts
 Control cabinets
 Cables
 Small and large machined and fabricated 

parts
 Castings
 Forged Shafts
 Bearings
 Gearboxes and Drives
 Turbine Tower
 

Požiadavky na kooperačných partnerov:

 Skúsenosti s dodávkami do exportne-
orientovaných nadnárodných 
spoločností 

 Minimálne 50 zamestnancov
 ročný obrat na úrovni 4,5 mil. €
 certifikáty ISO 9001 a ISO 14001 

(funkčný systém riadenia kvality, 
preferovaný je kvalifikovaný) 

 schopnosť komunikovať a pracovať s 
technickou dokumentáciou v 
anglickom jazyku 

Pre bližšie informácie kontaktujte: 
rdr@sario.sk
 



PLÁN PODUJATÍ NA ROK 2019 

VEĽTRHY A VÝSTAVY

• 02.-05.4.2019
     MOSBUILD, MOSKVA

• 15. - 18.4.2019
     ELEKTRO, MOSKVA, RF

• 4. - 7.4.2019
     AUTOMECHANIKA ISTANBUL, TURECKO

• 21.-24.5.2019
     SAJAM TEHNIKA, BELEHRAD, SRBSKO

• 27. - 30.5.2019
     METALLOOBRABOTKA MOSKVA, RF

• 8.-11.7.2019
     INNOPROM, JEKATERINBURG, RF

• 7.-11.10.2019 
     MSV BRNO, ČR

• 5. - 9.10.2019
     ANUGA, KOLÍN, NEMECKO 

• 15. - 19.10.2019
     EQUIP AUTO, PARÍŽ, FRANCÚZSKO

• 12. - 15.11.2019
     ELMIA SUBCONTRACTOR
     JÖNKÖPING, ŠVÉDSKO

• 18. – 21.11.2019
     MEDICA, DUSSELDORF, NEMECKO

PODNIKATEĽSKÉ MISIE
V ZAHRANIČÍ

• PODNIKATEĽSKÁ MISIA  DO ČÍNY

• PODNIKATEĽSKÁ MISIA  DO NÓRSKA
     A  NA ISLAND

• PODNIKATEĽSKÁ MISIA WASTECH 
MOSKVA 2019

• PODNIKATEĽSKÁ MISIA  DO 
JEKATERINBURGU

• PODNIKATEĽSKÁ MISIA  DO MINSKU, 
BIELORUSKO

• PODNIKATEĽSKÁ MISIA  DO 
GRUZÍNSKA

• PODNIKATEĽSKÁ MISIA  DO KAZANE
     A NÁBEREŽNÝCH ČELNOV, RUSKO

PODNIKATEĽSKÉ MISIE
V ZAHRANIČÍ

• PODNIKATEĽSKÁ MISIA Z RUSKEJ 
FEDERÁCIE NA SLOVENSKO

SEMINÁRE EXPORTNEJ 
AKADÉMIE

• 3.4.2019 BANSKÁ BYSTRICA
     PODNIKANIE V AMERIKE 

• OBCHODOVANIE S JAPONSKÝMI 
PARTNERMI 

• PRÍLEŽITOSTI PODNIKANIA V 
ANGOLE

• PRÁVNE OTÁZKY PODNIKANIA V 
NEMECKU 

• ZÁKLADY LOGISTIKY PRI 
PODNIKANÍ NA ZAHRANIČNOM 
TRHU

• PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

• BIZNIS ETIKETA V PRAXI

KOOPERAČNÉ 
PODUJATIA

• 30.4.2019 VÍGĽAŠ
     PODNIKATEĽSKÉ FÓRUM 
     V4 & RAKÚSKO Viac informácií na: WWW.SARIO.SK/NP



ĎAKUJEME
ZA POZORNOSŤ.

SARIO | Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
T: +421 2 58 260 100  E: np@sario.sk

www.sario.sk/NP



Národný projekt
Podpora rozvoja kreatívneho 

priemyslu na Slovensku

Národný projekt
Podpora rozvoja kreatívneho 

priemyslu na Slovensku
Kód projektu v ITMS2014+: 
313000J874



Kód projektu ITMS2014+: 
313041I861

CIELE NÁRODNÉHO PROJEKTUCIELE NÁRODNÉHO PROJEKTU

Ciele:

Napomáhať rozvoju inovačných 
procesov prostredníctvom 
vzájomnej spolupráce malých a 
stredných podnikov s aktérmi 
kreatívneho priemyslu. 

Vytvoriť lepšie podmienky pre 
tvorbu inovatívnych riešení 
subjektov pôsobiacich v 
kreatívnom priemysle.



Kód projektu ITMS2014+: 
313041I861

AKTIVITY A PODAKTIVITY NÁRODNÉHO PROJEKTUAKTIVITY A PODAKTIVITY NÁRODNÉHO PROJEKTU

Aktivita: 

Podpora 
kreatívneho 
priemyslu v 
regiónoch

Podaktivita A: Podpora tvorby 

nových obchodných modelov a 

sieťovania podnikov kreatívneho 

priemyslu v regiónoch/ v BSK

Podaktivita B: Stimulácia 

inovačného procesu v regiónoch / v 

BSK s využitím výstupov kreatívneho 

priemyslu

poskytovanie kreatívnych voucherov

Obe aktivity majú identické 

podaktivity:

Aktivita: 

Podpora 
kreatívneho 
priemyslu v 
BSK



OPRÁVNENÉ ODVETVIA KREATÍVNEHO PRIEMYSLUOPRÁVNENÉ ODVETVIA KREATÍVNEHO PRIEMYSLU

Kreatívne vouchere môžu byť 
poskytnuté v štyroch  
odvetviach kreatívneho 
priemyslu:

• architektúra, 

• dizajn, 

• reklama a marketing,

• IKT – počítačové programovanie



Kód projektu ITMS2014+: 
313041I861

REALIZÁTORREALIZÁTOR

• Oprávneným realizátorom môže byť podnikateľ – 
fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje služby 
a/alebo vytvára diela v  1 alebo vo viacerých, 
projektom podporovaných odvetviach kreatívneho 
priemyslu: architektúra, dizajn, reklama a marketing a 
IKT – počítačové programovanie.

• Zároveň musí pôsobiť v príslušnom odvetví na trhu 
viac ako jeden rok a mať vysporiadané svoje daňové 
a odvodové povinnosti voči štátu. 

Základné kritériá:



Kód projektu ITMS2014+: 
313041I861

ŽIADATEĽŽIADATEĽ

• Žiadateľ môže byť malý a stredný podnikateľ 
(MSP), so sídlom na celom území SR, v prípade ak 
splní všetky podmienky oprávnenosti stanovené 
vo výzve.

Základné kritériá:



Kód projektu ITMS2014+: 
313041I861

POSKYTOVANIE KREATÍVNYCH VOUCHEROVPOSKYTOVANIE KREATÍVNYCH VOUCHEROV

Kreatívny voucher predstavuje priamu finančnú 
podporu, realizovanú preplatením časti 
finančných nákladov, ktoré MSP vynaloží v 
súvislosti s využívaním služieb, alebo s 
nákupom diel od realizátorov, pôsobiacich v 
jednom zo 4 odvetví KP.

Subjekty pôsobiace v oblasti kreatívneho 
priemyslu, zverejnené v Galérii realizátorov, 
môžu poskytnúť MSP svoje služby a/alebo 
vytvoriť pre nich diela, na ktoré je možné získať 
podporu prostredníctvom kreatívneho 
vouchera – a to vo výške 50% nákladov 
(max. do 10 000 €). 



www.vytvor.me
vytvorme@siea.gov.sk

Slovenská inovačná a energetická 
agentúra
Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava



FINANČNÉ NÁSTOJE OP VaI



Finančné nástroje
EÚver – ROZVOJ
Poskytovateľ: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (SZRB)
• https://www.s

zrb.sk/files/files/EUver%20-%20ROZVOJ_produktova%20informacia(1).pdf

Účel úveru (oprávnené projekty) 
a) financovanie investície do hmotného a nehmotného majetku, vrátane 
prevodu vlastníckych práv, za predpokladu, že sa takýto prevod uskutoční medzi 
nezávislými investormi; 
b) financovanie prevádzkového kapitálu súvisiaceho s rozvojom alebo 
rozširovaním činností, ktoré sú doplnkové k činnostiam uvedeným pod. písm. a) 
a sú s nimi spojené (doplnkový charakter sa musí preukázať, okrem iného, 
pomocou podnikateľského plánu MSP a výšky financovania);
c) financovanie prevádzkového kapitálu týkajúceho sa založenia, posilnenia 
alebo rozšírenia novej alebo existujúcej podnikateľskej činnosti MSP.
Forma úveru 
SZRB poskytuje klientom peňažné prostriedky vo forme investičného a 
prevádzkového úveru v eurách (Eur), ktorý môže klient čerpať jednorázovo 
alebo postupne. Úver sa nesmie kombinovať s inou finančnou podporou 
Európskej únie. 
Doba splatnosti a výška úveru 
doba splatnosti úveru je minimálne 12 mesiacov a maximálne do 10 rokov od 
podpisu úverovej zmluvy, úroky sú splatné mesačne. 
Maximálna výška úveru: 1 mil. Eur. 



Finančné nástroje
Program pre úvery malým a stredným podnikom prostredníctvom záruky FLPG
Poskytovateľ: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

https://
www.unicreditbank.sk/sk/velke-firmy/financovania/pozicky.html#flpgbankovaz
aruka



Finančné nástroje

Program pre úvery malým a stredným podnikom prostredníctvom záruky FLPG



Ministerstvo 
hospodárstva SR
Mlynské nivy 44/a
827 15  Bratislava 212 
vyzvy@mhsr.sk

www.sih.sk
Slovak Investment Holding, a. 
s.
Grösslingová 44
811 09 Bratislava
office@sih.sk

www.opvai.sk
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