


Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na roky (OP KaHR) 2007 - 2013 je spracovaný v nadväznosti na stratégiu 
Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 - 2013 (ďalej len „NSRR SR“). Predstavuje základný materiál formulujúci 
smerovanie a podporu rozvoja inovácií, priemyslu, cestovného ruchu a ďalších vybraných služieb využitím rastového potenciálu 
regiónov so zameraním na splnenie globálno - strategického cieľa NSRR SR v programovom období 2007 - 2013, ktorým je výrazné zvýšenie 
konkurencieschopnosti a výkonnosti regiónov a slovenskej ekonomiky a zamestnanosti pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja.

OP KaHR bol schválený uznesením vlády SR č. 1021 zo dňa 6. decembra 2006 a prijatý Komisiou Európskych spoločenstiev 28. 11. 2007. 

OP KaHR rozpracúva špecifickú prioritu NSRR Podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä prostredníctvom inovácií 
cez prioritnú os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, prioritnú os 2 Energetika a prioritnú os 3 Cestovný ruch, ktoré sú v rámci 
NSRR hierarchicky zaradené ako špecifická priorita pod strategickú prioritu 2 Vedomostná ekonomika. Opatrenia v rámci prioritnej 
osi 1 sú prepojené na prioritné oblasti, ktoré sú súčasťou Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 a Národného 
programu reforiem (Lisabonskej a Göteborskej stratégie a Konvergenčného programu SR do roku 2010) a ďalších materiálov.  OP KaHR 
rozpracováva aj prioritnú os 4 Technická pomoc.

Pri spracovaní OP KaHR sa vychádzalo zo skutočnosti, že hoci Slovenská republika zaznamenáva v posledných rokoch pokrok prejavujúci 
sa v približovaní úrovne konkurencieschopnosti ekonomiky vo vzťahu ku krajinám Európskej únie, nedosahuje stále 75 % priemeru HDP 
EÚ podľa parity kúpnej sily. Znamená to, že jej regióny (nomenklatúrne územné jednotky NUTS 2) s výnimkou Bratislavského kraja sú 
zaradené do cieľa Konvergencia a budú môcť využívať podporu zo štrukturálnych fondov EÚ aj v programovom období 2007 - 2013.

Cieľom podpory v rámci OP KaHR je zachovať a ďalej rozvíjať konkurencieschopný a efektívne vyrábajúci potenciál priemyselnej 
výroby, energetiky, ako aj potenciál cestovného ruchu a ďalších vybraných služieb v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja, a tak 
účinne prispievať k zvyšovaniu ekonomickej výkonnosti Slovenska ako celku a znižovaniu disparít ekonomickej výkonnosti v regiónoch 
SR. Pozornosť je venovaná podpore aktivít s pozitívnym dopadom na zamestnanosť a inovačný rozvoj. Rast konkurencieschopnosti 
národného hospodárstva je trvalou prioritou hospodárskej politiky SR a rast konkurencieschopnosti sektorov začlenených do tohto OP  
KaHR ovplyvní približovanie ekonomickej úrovne SR a jej regiónov k ekonomickej úrovni EÚ na konci programového obdobia 2007 - 2013.
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Prepojenie stratégie OP KaHR s NSRR SR na roky 2007-2013

Strategické priority 
NSRR

NSRR SR

Zvýšenie konkurencieschopnosti
podnikov a služieb

ŠP 2.4 Podpora konkurencie-
schopnosti podnikov a služieb 

najmä prostredníctvom inovácií

ŠP 2.3
Infraštruktúra vysokých škôl

ŠP 2.2
Výskum a rozvoj

ŠP 2.1
Informatizácia spoločnosti

Inovácie a rast 
konkurencieschopnosti Energetika Cestovný ruch Technická pomoc

ŠC 2.4 Zabezpečenie trvalo-
udržateľného hospodárskeho

rastu a zamestnanosti

ŠC 2.3 Zvýšenie kvality vzdelávania
na vysokých školách prostredníctvom 
investícií do hmotnej infraštruktúry 

ŠC 2.2 Modernizácia a zefektívnenie 
systému podpory výskumu a vývoja 

tak, aby prispieval k zvyšovaniu 
konkurencieschopnosti ekonomiky, 

znižovaniu regionálnych disparít, vzniku 
nových inovatívnych (high-tech)

MSP a tvorbe nových pracovných miest 

ŠC 2.1 Vytvorenie inkluzívnej 
informačnej spoločnosti ako 

prostriedku rozvoja vysoko výkonnej 
vedomostnej ekonomiky

Rast konkurencieschopnosti
a výkonnosti CR

SP 1 Infraštruktúra a regionálna dostupnosť SP 3 Ľudské zdroje a vzdelávanieSP 2 Vedomostná ekonomika 

GC 1 Zvýšenie hustoty vybavenia regiónov 
infraštruktúrou a zvýšenie efektívnosti

s ňou súvisiacich verejných služieb

GC3 Zvýšenie zamestnanosti, rast kvality
pracovnej sily pre potreby vedomostnej

ekonomiky a zvýšenie sociálnej
inklúzie rizikových skupín

GC 2 Rozvoj zdrojov trvaloudržateľného
ekonomického rastu a zvyšovanie

konkurencieschopnosti priemyslu a služieb

Zvyšovanie energetickej efektívnosti
a zvýšenie využitia OZE

Zabezpečenie trvaloudržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti 

Ciele strategických 
priorít NSRR

Špecifické priority
SP NSRR

Ciele špecifických 
priorít NSRR

Špecifický cieľ
prioritnej osi NSRR = 

Globálny cieľ OP KaHR

Prioritné osi
OP KaHR

Ciele prioritných
osí OP KaHR

Opatrenia OP KaHR

Opatrenie 1.2
Podpora 

spoločných 
služieb pre 

podnikateľov

Opatrenie 1.3 
Podpora 

inovačných 
aktivít 

v podnikoch

Opatrenie 2.2 
Budovanie a modernizácia 

verejného osvetlenia 
pre mestá a obce 
a poskytovanie 

poradenstva v oblasti 
energetiky

Opatrenie 3.1 
Podpora 

podnikateľských 
aktivít v cestovnom 

ruchu

Opatrenie 3.2 
Podpora propagácie 
cestovného ruchu 

a dobudovanie 
informačného 

systému

Opatrenie 4.1 
Technická 

pomoc

Opatrenie 1.1
Inovácie a

technologické
transfery

Opatrenie 2.1 
Zvyšovanie energetickej 

efektívnosti na strane 
výroby aj spotreby 

a zavádzanie 
progresívnych technológií 

v energetike

Špecifické ciele
opatrení

Príprava, 
implementácia 

a monitorovanie 
OP KaHR

Zlepšenie 
poskytovaných 

služieb CR 
prostredníctvom 
služieb s vyššou 

pridanou hodnotou

Zlepšenie úrovne 
prezentácie 
Slovenska, 

dobudovanie 
jednotného 

informačného 
systému CR

Zvýšenie energetickej 
efektívnosti primárnych 
energetických zdrojov 

a zvýšenie podielu 
spotreby OZE na celkovej 

spotrebe energie

Zlepšenie technického 
stavu verejného osvetlenia 
a zvýšenie informovanosti 

o efektívnom využívaní 
energie

Zlepšovanie 
podmienok pre 

rozvoj podnikania 
a posilnenie 

kontaktov medzi 
MSP

Zvyšovanie 
inovatívnosti 
v podnikoch

Rast
konkurencie-

schopnosti 
podnikov

cez transfer 
inovácií a 

technologií



 Prioritné osi  programu  Opatrenia a podopatrenia Sprostredkovateľské orgány
pod riadiacim orgánom (SO/RO)

Prijímatelia

1 – Inovácie a rast
konkurencieschopnosti

1.1 Inovácie a technologické transfery Fyzické a právnické osoby oprávnené 
na podnikanie podľa § 2 ods. 2 
Obchodného zákonníka registrované 
na území SR 

1.1.1 Podpora zavádzania inovácií
a technologických transferov

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

1.1.2 Podpora tvorby pracovných miest 
prostredníctvom rozvoja podnikania

Slovenská inovačná a energetická agentúra
(+ Sociálna implementačná agentúra)

1.1.3 Podpora účasti slovenských 
výrobcov  na veľtrhoch, výstavách, 
obchodných misiách

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 
(SARIO)

1.2 Podpora spoločných služieb                                
pre podnikateľov

Slovenská inovačná a energetická agentúra 
(pre oblasť budovania inovačných nástrojov 
v regiónoch) 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 
(pre oblasť priemyselných parkov)

Mestá a obce, samosprávne kraje, 
ich vzájomné združenia a združenia 
založené s účasťou samosprávnych 
krajov za účelom budovania 
inovačných nástrojov v regiónoch

1.3 Podpora inovačných aktivít v 
podnikoch

Slovenská inovačná a energetická agentúra Fyzické a právnické osoby oprávnené 
na podnikanie podľa § 2 ods. 2 
Obchodného zákonníka registrované 
na území SR

2 – Energetika 2.1 Zvyšovanie energetickej 
efektívnosti na strane výroby aj    
spotreby a zavádzanie progresívnych 
technológií v energetike

Slovenská inovačná a energetická agentúra Fyzické a právnické osoby oprávnené 
na podnikanie podľa § 2 ods. 2 
Obchodného zákonníka registrované 
na území SR

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

Mestá a obce pre oblasť budovania 
a modernizácie verejného osvetlenia 
SIEA pre oblasť poskytovania 
poradenstva

3 – Cestovný ruch 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v 
cestovnom ruchu

Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) Fyzické a právnické osoby oprávnené 
na podnikanie podľa § 2 ods. 2 
Obchodného zákonníka registrované 
na území SR

3.2 Rozvoj informačných služieb 
cestovného ruchu, prezentácie 
regiónov a Slovenska

Slovenská agentúra
pre cestovný ruch

4 – Technická pomoc Technická pomoc Ministerstvo hospodárstva SR, SIEA, 
SARIO, SACR

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
 – prioritné osi, opatrenia, sprostredkovateľské orgány a prijímatelia



Finančná tabuľka OP KaHR

Prioritné osi  programu  Opatrenia Orientačné finančné alokácie 
(ERDF + štátny rozpočet)

Intenzita priamej pomoci prijímateľom

v EUR v Sk (pri kurze
33 Sk/EUR)

1 – Inovácie a rast
       konkurencieschopnosti

1.1 Inovácie a technologické transfery 227 058 805 
  

7 492 940 565    
     

NUTS II Západné Slovensko – 40 % 
NUTS II Stredné Slovensko a Východné Slovensko – 50 %

1.2 Podpora spoločných služieb
pre podnikateľov

127 152 955 4 196 047 515    95,00%

1.3 Podpora inovačných aktivít                            
v podnikoch

154 400 005 5 095 200 165    NUTS II Západné Slovensko – 40 % 
NUTS II Stredné Slovensko a Východné Slovensko – 50 %

2 – Energetika

2.1 Zvyšovanie energetickej 
efektívnosti na strane výroby aj    
spotreby a zavádzanie progresívnych 
technológií v energetike

144 136 927 4 756 518 591    
   

NUTS II Západné Slovensko – 40 % 
NUTS II Stredné Slovensko a Východné Slovensko – 50 %

2.2 Modernizácia verejného osvetlenia 
pre mestá a obce a poskytovanie 
poradenstva v oblasti energetiky

  54 494 132 1 798 306 356    Obce a mestá – 95 % 
 
SIEA – 100 %

3 – Cestovný ruch

3.1 Podpora podnikateľských aktivít                   
v cestovnom ruchu

145 317 628 4 795 481 724    NUTS II Západné Slovensko – 40 % 
NUTS II Stredné Slovensko a Východné Slovensko – 50 %

3.2 Rozvoj informačných služieb 
cestovného ruchu, prezentácie 
regiónov a Slovenska

  27 247 078    899 153 574    100,00%

4 – Technická pomoc Technická pomoc  28 427 765    938 116 245    Štátne organizácie – 100 % 
Samosprávne kraje a ich organizácie – 95 %



Prioritné osi a opatrenia OP KaHR

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery

Podopatrenie 1.1.1  Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Oprávnené výdavky: Za oprávnené výdavky nie je možné považovať:

- obstaranie dlhodobého hmotného majetku, t.j. strojov, prístrojov a zariadení.
  Cena samostatne hnuteľných vecí je definovaná v zmysle § 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 (výdavky na aktíva získané transferom technológií
  prostredníctvom nadobudnutia patentových práv, licencií, know-how alebo
  nepatentovaných technických poznatkov). Oprávnenými výdavkami na účely
  obstarania uvedeného dlhodobého nehmotného majetku je obstarávacia cena
  definovaná podľa § 25 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, súčasne podiel 
  výdavkov na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku nesmie presiahnuť
  25 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt,
 
- rekonštrukcia a modernizácia prevádzkových priestorov, ktorá výhradne úzko
  súvisí so zabudovaním nových strojov, prístrojov a zariadení, výrobných postupov
  a technológie (realizácia malých stavebných úprav, uvedené nezahŕňa rekonštrukciu 
  administratívnych budov a výstavbu nových priestorov) vo výške maximálne 20 %
  z celkových oprávnených výdavkov na projekt.  

- úroky z úverov a pôžičiek, 
- leasing, 
- poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále, 
- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane, 
- odstavenie atómových elektrární z prevádzky, 
- výdavky na nákup pozemkov a nehnuteľností, 
- výdavky na výstavbu nových priestorov, 
- výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, 
- výdavky vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku, 
- výdavky na jednoduché nahradenie zastaraných strojov/prístrojov/zariadení
  novými strojmi/prístrojmi/ zariadeniami s takou istou výkonnosťou, 
- všetky osobné výdavky,  
- prevádzkové výdavky, 
- výdavky vynaložené v súvislosti s vypracovaním predloženého projektu, 
  zaplatená daň z pridanej hodnoty v prípade, ak je prijímateľ platiteľ DPH
  v súlade s Nariadením EK č. 1145/2003, ktorým sa mení Nariadenie Rady ES
  č. 1685/2000, 
-  výdavky na marketing.

Predpokladané schémy štátnej pomoci/pomoci de minimis

Schéma podpory pre začínajúcich podnikateľov (schéma pomoci de minimis)

Schéma na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách (schéma pomoci de minimis)



Prioritné osi a opatrenia OP KaHR

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery

Podopatrenie 1.1.2  Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania

Oprávnené výdavky: Za oprávnené výdavky nie je možné považovať:

- obstaranie dlhodobého hmotného majetku určeného pre priemyselnú výrobu.
  Cena samostatne hnuteľných vecí je definovaná v zmysle § 25 ods. 5 písm. a)
  zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 
- rekonštrukcia prevádzkových priestorov určených na priemyselnú výrobu,
  remeselnú výrobu a činnosti napomáhajúce rozvoju služieb, max. do výšky 30% 
  z celkových oprávnených výdavkov na projekt,
 
- obstaranie krátkodobého hmot. majetku súvisiaceho s predmetom realizácie projektu,
 
- 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. 
 
  Podopatrenie bude realizované v spolupráci s Ministerstvom práce,
  sociálnych vecí a rodiny. 

- úroky z úverov a pôžičiek, 
- leasing, 
- poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále, 
- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane, 
- odstavenie atómových elektrární z prevádzky, 
- výdavky na nákup pozemkov a nehnuteľností, 
- výdavky na výstavbu nových priestorov, 
- výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, 
- výdavky vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku, 
- výdavky na jednoduché nahradenie zastaraných strojov/prístrojov/zariadení
  novými strojmi/prístrojmi/ zariadeniami s takou istou výkonnosťou, 
- všetky osobné výdavky,  
- prevádzkové výdavky, 
- výdavky vynaložené v súvislosti s vypracovaním predloženého projektu, 
  zaplatená daň z pridanej hodnoty v prípade, ak je prijímateľ platiteľ DPH
  v súlade s Nariadením EK č. 1145/2003, ktorým sa mení Nariadenie Rady ES
  č. 1685/2000, 
-  výdavky na marketing.

Predpokladané schémy štátnej pomoci/pomoci de minimis

Schéma podpory pre začínajúcich podnikateľov (schéma pomoci de minimis)



Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery

Podopatrenie 1.1.3  Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách

Oprávnené výdavky: Za oprávnené výdavky nie je možné považovať:

1. V rámci prvej účasti podniku na výstavách a veľtrhoch v  SR a v zahraničí:
- výstavná plocha, návrh a výstavba stánku, zápis do katalógu, preprava vystavovaného
  tovaru, prevádzkové výdavky na chod stánku, cestovné výdavky maximálne troch
  zástupcov jedného podnikateľského subjektu (letenky turistickej triedy alebo výdavky 
  na dopravu automobilom na výstavu /veľtrh/, cestovné vo verejnej doprave v mieste
  konania výstavy /veľtrhu/, výdavky na ubytovanie počas výstavy /veľtrhu/ v zahraničí), 
- prezentačné prospekty, najmä výdavky na prípravu tlačených a elektronických
  materiálov, ako sú firemné prospekty, katalógy vyrábanej produkcie, videofilmy a CD
  nosiče, vyhotovené minimálne v dvoch jazykových mutáciách a v max. počte 5000 ks
  pre jednu mutáciu, pričom za oprávnené výdavky sa považujú výdavky na návrh, výrobu 
  a dodávku produktov a prác vrátane prekladov zo slovenského do cudzieho jazyka. 
2. V rámci prvej účasti podniku na obchodných misiách v zahraničí: 
- doprava a ubytovanie (letenky turistickej triedy, ubytovanie podľa právnych predpisov 
  o cestovných náhradách pre maximálne troch účastníkov z jednej firmy na dobu 
  maximálne 5 dní), 
- úhrada účastníckeho poplatku. 
3. V rámci poradenských a konzultačných služieb poskytovaných jednorazovo  
    v oblasti podpory marketingových a investičných informácií ako aj podpory 
    internacionalizácie obchodu: 
- zmluvné spracovanie rešerší a štúdií o vnútornom trhu Európskej únie ako aj o trhoch 
  tretích krajín, spracovanie štúdií realizovateľnosti (feasibility studies) o 
  podnikateľskom prostredí alebo o investičných príležitostiach na trhoch tretích krajín. 
  Týmito službami nemôžu byť nepretržité alebo periodické činnosti, ani nemôžu súvisieť
  s bežnými prevádzkovými výdavkami podniku, ako sú bežné konzultačné služby, napr. 
  v oblasti daní, finančného poradenstva, pravidelné právne služby alebo reklama.

- úroky z úverov a pôžičiek, 
- leasing, 
- poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále, 
- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane, 
- odstavenie atómových elektrární z prevádzky, 
- výdavky na nákup pozemkov a nehnuteľností, 
- výdavky na výstavbu nových priestorov, 
- výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, 
- výdavky vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku, 
- výdavky na jednoduché nahradenie zastaraných strojov/prístrojov/zariadení
  novými strojmi/prístrojmi/ zariadeniami s takou istou výkonnosťou, 
- všetky osobné výdavky,  
- prevádzkové výdavky, 
- výdavky vynaložené v súvislosti s vypracovaním predloženého projektu, 
  zaplatená daň z pridanej hodnoty v prípade, ak je prijímateľ platiteľ DPH
  v súlade s Nariadením EK č. 1145/2003, ktorým sa mení Nariadenie Rady ES
  č. 1685/2000, 
- výdavky na marketing (okrem výdavkov súvisiacich s výrobou
  prezentačných materiálov pri prvej účasti na výstave/veľtrhu).

Predpokladané schémy štátnej pomoci/pomoci de minimis

Schéma na podporu medzinárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis)

Prioritné osi a opatrenia OP KaHR



Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

Oprávnené výdavky: Neoprávnené výdavky:

V prípade projektov revitalizácie hnedých parkov a budovania zelených parkov: 
- technická vybavenosť územia a inžinierske stavby, resp. ich adaptácia
  na konkrétny projekt, 
- výstavba, rekonštrukcia a obnova budov priamo spojených s projektom, 
- vnútorné technické a technologické vybavenie inovačných nástrojov, 
- náklady na nákup nezastavaných pozemkov za nasledujúcich troch podmienok:  
  - obstaranie pozemku priamo súvisí s projektom, t.j. existuje priama väzba  medzi
    obstaraním pozemkov a cieľmi spolufinancovanej činnosti; 
  - obstarávacia cena pozemku nesmie presiahnuť 10 %
    z celkových oprávnených nákladov na projekt, 
- pozemok musí byť ocenený znaleckým posudkom nie starším ako 3 mesiace  
  nezávislým súdnym znalcom, potvrdzujúci, že kúpna cena nepresahuje
  obvyklú cenu v regióne.
 
  Pozemky nakúpené v súlade s vyššie uvedeným bodom nemôžu byť predmetom
  ďalšieho predaja, resp. prenájmu min. 15 rokov. 
- dokúpenie nehnuteľného majetku (t.j. už postavených budov a pozemkov, na ktorých 
  sú tieto budovy postavené) k pôvodnému majetku za účelom dosiahnutia cieľa 
  stanoveného v projekte. Je potrebné dodržať nasledovné podmienky:  
  - pozemok musí byť ocenený znaleckým posudkom1 nie starším ako 3 mesiace     
  - nezávislým súdnym znalcom, potvrdzujúci, že kúpna cena nepresahuje obvyklú 
    cenu v regióne, 
  - na budovu nebol počas uplynulých 10 rokov poskytnutý vnútroštátny grant
    ani grant Spoločenstva, ktorý by viedol k duplikácii pomoci v prípade spolu-
    financovania nákupu zo štrukturálnych fondov. 
- odstránenie starých ekologických záťaží (opatrenie si však nekladie za cieľ riešiť 
  ekologické záťaže ako celok, ale len tie, ktoré sú spojené s prípravou územia
  na podnikanie pre investorov) na základe environmentálneho auditu alebo
  adekvátneho dokumentu potvrdzujúceho kontamináciu miesta realizácie projektu,
  ktorý musí byť predložený spolu s projektom. 
- úhrada odvodov za vyňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho 
  fondu a úhrada odvodov za vyňatie pozemkov z lesného pôdneho fondu, 

- výdavky spojené s podnikateľskými a komerčnými účelmi, t.j. projekty,
  ktoré vytvárajú zisk, 
- úroky z úverov, kurzové straty, 
- výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov, 
- výdavky na poradenské služby v oblasti inzercie, reklamy,
  auditu, vedenia účtovníctva a finančné a daňové poradenstvo, 
- zaplatená daň z pridanej hodnoty v prípade, ak je príjemca pomoci platiteľ DPH
  v súlade s Nariadením EK  č. 1145/2003, ktorým sa mení Nariadenie Rady ES
  č. 1685/2000. 

Prioritné osi a opatrenia OP KaHR

1  Zákon NR SR č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (z 26. mája 2004);
  Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku (z 23.8.2004); atď.



Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

Oprávnené výdavky: Neoprávnené výdavky:

 V zmysle popisu technickou vybavenosťou územia a inžinierskymi stavbami sú najmä: 
- studne a prívody úžitkovej a pitnej vody, 
- kanalizácia, čistenie a vypúšťanie odpadových vôd, 
- prívod a rozvod elektriny vrátane prípadnej preložky rozvodného zariadenia
  a elektrickej prípojky, stožiarov a transformačných staníc, 
- prívod plynu a plynová prípojka vrátane hlavného uzáveru plynu a preložky 
  plynárenského zariadenia, 
- prístupové pozemné komunikácie, železničná vlečka, lanové a iné dráhy, 
- vodné cesty, vrátane prístavov, 
- telekomunikačné siete a zariadenia, 
- uskladnenie, druhotné využitie alebo odvoz a zneškodnenie odpadov, 
- k odvodneniu územia patrí okrem odvodnenia územia aj odvoz a uskladnenie
  ornice, pozemné práce a terénne úpravy.  
  V prípade projektov budovania inovačných nástrojov v regiónoch: 
- technická vybavenosť územia a inžinierske stavby, resp. ich adaptácia
  na konkrétny projekt, 
- výstavba, rekonštrukcia a obnova budov priamo spojených s projektom, 
- vnútorné technické a technologické vybavenie inovačných nástrojov, 
- dokúpenie nehnuteľného majetku (t.j. už postavených budov a pozemkov,
  na ktorých sú tieto budovy postavené) k pôvodnému majetku za účelom dosia-
  hnutia cieľa stanoveného v projekte. Je potrebné dodržať nasledovné podmienky: 
    - pozemok musí byť ocenený znaleckým posudkom1 nie starším ako 3 mesiace     
      nezávislým súdnym znalcom, potvrdzujúci, že kúpna cena nepresahuje
      obvyklú cenu v regióne, 
    - na budovu nebol počas uplynulých 10 rokov poskytnutý vnútroštátny grant
      ani grant Spoločenstva, ktorý by viedol k duplikácii pomoci v prípade     
      spolufinancovania nákupu zo štrukturálnych fondov. 
- odstránenie starých ekologických záťaží (opatrenie si však nekladie za cieľ riešiť 
  ekologické záťaže ako celok, ale len tie, ktoré sú spojené s prípravou územia 
  na podnikanie pre investorov) na základe environmentálneho auditu alebo adekvát-
  neho dokumentu potvrdzujúceho kontamináciu miesta realizácie projektu,
  ktorý musí byť predložený spolu s projektom. 
- úhrada odvodov za vyňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho
  pôdneho fondu a úhrada odvodov za vyňatie pozemkov z lesného pôdneho fondu, 
  výdavky na vyhľadávanie vhodných firiem pre vytváranie klastrov a na aktivity 
  spojené s vypracovaním štúdií pred založením klastrov, s propagáciou klastrov
  a ich aktivít.

Predpokladané schémy štátnej pomoci/pomoci de minimis

V rámci opatrenia, ktoré je určené pre verejný sektor, sa nebudú realizovať schémy štátnej pomoci.  Podpora bude poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku.

1  Zákon NR SR č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (z 26. mája 2004);
  Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku (z 23..8.2004); atď.

Dokončenie z predchádzajúcej strany



Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Oprávnené výdavky: Za oprávnené výdavky nie je možné považovať:

1. Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií: 
- obstaranie riešenia projektu aplikovaného výskumu, alebo vývoja,
  alebo aplikovaného výskumu a vývoja, alebo technickej štúdie realizovateľnosti 
  realizovaného externým subjektom, kde riešiteľom bude univerzita, vysoká škola, 
  výskumno-vývojová organizácia ako podnikateľský subjekt poskytujúci služby 
  v oblasti výskumu, vývoja a inovácií alebo ďalší subjekt, ktorý poskytuje služby 
  v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. 
- obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, pričom cena
  je definovaná podľa § 25 ods. 5 písm. a) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. 
  Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok predstavujú samostatné hnuteľné veci 
  (stroje, prístroje a zariadenia) v rozsahu a v období ich použitia v rámci výskumného 
  projektu vrátane výdavkov na zakúpenie softvérov (konštrukčné a výpočtové 
  softvéry a softvéry na riadenie dát) a hardvérov. Ak sa takéto stroje, prístroje 
  a zariadenia nepoužívajú na výskumný projekt počas celej svojej životnosti,
  za oprávnené sa považujú jedine výdavky na odpisy zodpovedajúce dĺžke 
  výskumného projektu vypočítané v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z.
  o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
- iné priamo vynaložené výdavky, vrátane výdavkov za spotrebované materiály,
  dodávky a podobné výrobky vyplývajúce z výskumnej činnosti, ako sú výdavky
  na tvorbu konštrukčnej dokumentácie súvisiacej výlučne s inovačnou úlohou
  v rámci projektu, výdavky na výrobu prvých prototypov a ich funkčných skúšok 
  (vrátane výroby skúšobných stavov), na úpravu konštrukčnej dokumentácie, 
  výdavky na vypracovanie technických štúdií realizovateľností súvisiacich
  výlučne s inovačnou úlohou v rámci projektu, 
- mzdové výdavky na riešiteľov projektu, a to výskumníkov a technikov, v rozsahu,
  v ktorom sa priamo podieľajú výlučne na výskumnom projekte. Oprávnené sú 
  mzdové výdavky okrem prémií a odmien. Oprávnené sú výdavky na zdravotné 
  a sociálne poistenie, ktoré sa viažu len výlučne k osobným nákladom riešiteľov 
  projektu priamo zapojených do výskumného a vývojového projektu.
  Počet pracovníkov a doba podieľania sa výlučne na výskumnom projekte
  musí byť uvedená v rámci predkladanej žiadosti o NFP. 
2. Podpora zavádzania systémov manažérstva kvality: 
- príprava pracovníka, prípravný materiál a cestovné výdavky mimo miesta pobytu 
  pripravovaného pracovníka, t.j. výdavky za služby certifikačnej organizácie 
- špecializované poradenstvo, t.j. primerané výdavky poskytovaných 
  špecializovaných poradenských služieb, 

- úroky z úverov a pôžičiek, 

- leasing, 

- poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále, 

- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane, 

- výdavky na odstavenie atómových elektrární z prevádzky, 

- výdavky na nákup nehnuteľností, 

- výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, 

- výdavky vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku, 

- odmeny a ich rôzne formy, ostatné mzdové výdavky netýkajúce sa výlučne projektu, 

- prevádzkové výdavky, 

- výdavky vynaložené v súvislosti s vypracovaním predloženého projektu, 

- zaplatená daň z pridanej hodnoty v prípade, ak je príjemca pomoci platiteľ DPH 
  v súlade s Nariadením EK č. 1145/2003, ktorým sa mení Nariadenie Rady ES 
  č. 1685/2000, 

- výdavky na marketing. 

Prioritné osi a opatrenia OP KaHR

2  Zákon č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákon č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov,
  Zákon č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov



Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Oprávnené výdavky: Neoprávnené výdavky:

- predcertifikačný a certifikačný proces /posúdenie treťou nezávislou stranou,
  t.j. výdavky certifikačnej organizácie / organizácie zabezpečujúcej posúdenie 
  nezávislou stranou, vrátane poplatku služby spojené s výdavkami za vystavenie
  certifikátu a cestovných nákladov certifikačnej organizácie
- recertifikačný proces, t.j. výdavky spojené so službami certifikačnej organizácie 
  / organizácie zabezpečujúcej posúdenie nezávislou stranou, vrátane poplatku
  za vystavenie certifikátu a cestovných nákladov certifikačnej organizácie,
- certifikáciu prístrojov a zariadení, t.j. výdavky za služby certifikačnej organizácie,
- implementácia nových metrologických postupov a harmonizácie systémov kalibrácie. 
3. Podpora ochrany priemyselných práv: 
- poplatky spojené s prihlásením patentu, 
- správne poplatky za udržiavanie platnosti patentov, 
- poplatky spojené s prihlasovaním a udržiavaním dizajnov, 
- poplatky spojené s prihlasovaním ochranných známok, 
- poplatky spojené s prihlasovaním úžitkových vzorov, 
- poplatky spojené s prihlasovaním označenia pôvodu výrobkov
  a zemepisného označenia výrobkov, 
- poplatky za obstaranie priemyselných práv v priamej spojitosti s realizáciou
  nového technického riešenia výrobného procesu. 
4. Podpora akreditácie a certifikácie: 
- certifikáciu a akreditáciu, t.j. výdavky za služby certifikačnej resp.
  akreditačnej organizácie 
5. Podpora implementovania technických noriem do výrobnej praxe a do služieb: 
- poplatky za odborný preklad cudzojazyčnej zahraničnej, medzinárodnej alebo 
  európskej technickej normy do slovenského jazyka a za spracovanie národného 
  predhovoru a komentára k norme, 
- poplatky za spracovanie pripomienok a návrhu národného stanoviska k návrhom 
  európskych a medzinárodných noriem a spracovanie požiadavky na národnú 
  odchýlku pri vypracúvaní európskej normy, poplatky za odborný posudok prekladu 
  implementovanej zahraničnej, medzinárodnej alebo európskej normy, 
- poplatky špecializovanej firme za tvorbu novej normy v oblasti nových technológií, 
- alikvotná časť mzdových výdavkov a výdavkov na zdravotné a nemocenské poistenie,
  dôchodkové zabezpečenie a na príspevok na poistenie v nezamestnanosti tuzemských 
  zamestnancov platené zamestnávateľom podľa osobitných predpisov,  
- v prípade realizácie odborného prekladu, spracovania národného predhovoru a komen- 
  tára k norme normotvorba v oblasti nových technológií zamestnancami prijímateľa.

Predpokladané schémy štátnej pomoci/ pomoci de minimis

Schéma štátnej pomoci na podporu aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií

Schéma na podporu inovácií, zavádzania systémov manažérstva kvality, ochrany priemyselných práv
a zavádzania technických noriem do výrobnej praxe a služieb (schéma pomoci de minimis)

Dokončenie z predchádzajúcej strany



Prioritné osi a opatrenia OP KaHR

Prioritná os 2 – Energetika

Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Oprávnené výdavky: Za oprávnené výdavky nie je možné považovať:

- obstaranie dlhodobého hmotného majetku, pričom cena samostatne hnuteľného
  majetku je definovaná v zmysle § 25 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
  v znení neskorších predpisov, 
- vybudovanie objektov súvisiacich výlučne len s technológiou a ich rekonštrukciou, 
  pričom v prípade schémy de minimis výdavky na stavebné objekty súvisiace 
  výlučne s technológiou nesmú presiahnuť 25 % z celkových oprávnených
  výdavkov na projekt, 
- rekonštrukcia objektov za účelom zlepšenia ich energetickej hospodárnosti, 
- obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, pričom obstarávacia cena softvéru, 
  patentových práv, licencií, know-how alebo nepatentovaných technických 
  vedomostí je definovaná v zmysle § 25 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
  a podiel výdavkov na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku nesmie 
  presiahnuť 25 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt. 

- úroky z úverov a pôžičiek, 
- leasing, 
- poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále, 
- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane, 
- odstavenie atómových elektrární z prevádzky, 
- výdavky na nákup pozemkov a nehnuteľností, 
- výdavky na výstavbu nových priestorov, 
- výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, 
- výdavky vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku, 
- výdavky na jednoduché nahradenie zastaraných strojov/prístrojov/zariadení
  novými strojmi/prístrojmi/zariadeniami s takou istou výkonnosťou, 
- všetky osobné výdavky,  
- prevádzkové výdavky, 
- výdavky vynaložené v súvislosti s vypracovaním predloženého projektu, 
  zaplatená daň z pridanej hodnoty v prípade, ak je prijímateľ platiteľ DPH
  v súlade s Nariadením EK č. 1145/2003, ktorým sa mení Nariadenie Rady ES
  č. 1685/2000, 
-  výdavky na marketing.

Predpokladané schémy štátnej pomoci/pomoci de minimis

Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike

Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja (schéma pomoci de minimis)



Prioritné osi a opatrenia OP KaHR

Prioritná os 2 – Energetika

Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetických úspor

Oprávnené výdavky: Neoprávnené výdavky:

- výdavky na budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia pre obce a mestá,
 
- výdavky spojené s poskytovaním poradenstva pre oblasť efektívneho
  využívania energií a obnoviteľných zdrojov energií.

- výdavky spojené s podnikateľskými a komerčnými účelmi,
  t.j. projekty, ktoré vytvárajú zisk,
 
- úroky z úverov, kurzové straty,
 
- výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov,
 
- výdavky na poradenské služby v oblasti inzercie, reklamy,
  auditu, vedenia účtovníctva a finančné a daňové poradenstvo,
 
- zaplatená daň z pridanej hodnoty v prípade, ak je príjemca pomoci platiteľ DPH 
  v súlade s Nariadením EK  č. 1145/2003, ktorým sa mení Nariadenie Rady ES 
  č. 1685/2000. 

Predpokladané schémy štátnej pomoci/pomoci de minimis

V rámci opatrenia, ktoré je určené pre verejný sektor, sa nebudú realizovať schémy štátnej pomoci. 
Podpora bude poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku.



Prioritné osi a opatrenia OP KaHR

Prioritná os 3 – Cestovný ruch

Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Oprávnené výdavky: Za oprávnené výdavky nie je možné považovať:

- obstaranie dlhodobého hmotného majetku, pričom cena samostatne hnuteľného
  majetku je definovaná v zmysle § 25 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
  v znení neskorších predpisov, 
- obstaranie dlhodobého hmotného majetku, t.j. nákup strojov, prístrojov
  a zariadení určených pre zvýšenie atraktivity objektov cestovného ruchu. 
  Oprávnenými výdavkami na účely obstarania uvedeného dlhodobého hmotného 
  majetku je obstarávacia cena samostatne hnuteľného majetku definovaná
  v zmysle § 25 ods. 5 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
  neskorších predpisov,  
- investície do výstavby nových objektov a zariadení, rekonštrukcie,
  modernizácie a rozšírenia objektov a zariadení cestovného ruchu, investície 
  do dlhodobého nehmotného majetku predstavujú výdavky na obstaranie 
  programového vybavenia počítačov (softvér pre elektronické rezervačné 
  systémy), aktíva získané transferom technológií prostredníctvom nadobudnutia 
  patentových práv, licencií, know-how alebo nepatentovaných technických  
  poznatkov a ďalšie. Oprávnenými výdavkami na účely obstarania uvedeného 
  dlhodobého nehmotného majetku je obstarávacia cena definovaná podľa § 25 
  ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
  Podiel výdavkov na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku nesmie  
  presiahnuť 25 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt.

- úroky z úverov a pôžičiek, 
- leasing, 
- poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále, 
- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane, 
- výdavky na nákup pozemkov a nehnuteľností, 
- výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení 
  s výnimkou zariadení priamo súvisiacich s realizáciou oprávnených projektov, 
- výdavky vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,  
- všetky osobné výdavky, 
- prevádzkové výdavky, 
- výdavky vynaložené v súvislosti s vypracovaním predloženého projektu, 
- zaplatená daň z pridanej hodnoty v prípade, ak je prijímateľ platiteľ DPH
  v súlade s Nariadením EK č.1145/2003, ktorým sa mení Nariadenie Rady ES 
  č. 1685/2000, 
- výdavky na marketing, 
- výdavky na obstaranie a prevádzku hracích automatov, 
- výdavky na obstaranie a prevádzku pohostinského odbytového strediska 
  charakteru rýchleho občerstvenia alebo odbytového strediska zameraného
  na zábavnú činnosť (napr. varieté, nočný bar, kasíno, herňa a pod.), 
- výdavky na budovanie a prevádzku zariadení zameraných
  na poskytovanie erotických služieb. 

Predpokladané schémy štátnej pomoci/pomoci de minimis

Schéma štátnej pomoci pre podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím.

Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis).



Prioritné osi a opatrenia OP KaHR

Prioritná os 3 – Cestovný ruch

Opatrenie 3.2 Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska

Oprávnené výdavky: Za oprávnené výdavky nie je možné považovať:

- výdavky na tvorbu a popis marketingových stratégií a plánov komunikácie, 
  komunikačných a marketingových cieľov vrátane analýz trhov, segmentov 
  a správania sa cieľových skupín, 
- výdavky na tvorbu a spracovanie periodických a neperiodických publikácií 
  a informačných setov za účelom propagácie produktov a tém CR, 
- výdavky na realizáciu audiovizuálnych, vizuálnych alebo auditívnych výstupov
  propagácie produktov a tém CR, 
- výdavky na tvorbu koncepcie a systému web prezentácie produktov,
  tém a oblastí CR a selfpromotion, 
- výdavky na realizáciu proaktívnej i reaktívnej prezentácie tém a produktov CR 
  formou Riadených udalostí (veľtrhy a výstavy, semináre, konferencie,
  workshopy, prezentácie, infocesty), 
- výdavky na obstaranie mediálneho priestoru v domácich a zahraničných 
  elektronických i printových médiách (TV, rozhlas, print, outdoor, internet,
  nové médiá), 
- výdavky na tvorbu produktových alebo imidžových reklamných a propagačných 
  kampaní v domácich a zahraničných elektronických a printových médiách
  (TV, rozhlas, print, outdoor, internet), 
- výdavky na realizáciu Public Relations a Public Affairs aktivít s cieľom obsahovo 
  a informačne pokryť variabilné informačné kanály na Slovensku ako aj v cieľových 
  krajinách aktívneho zahraničného cestovného ruchu, 
- výdavky na realizáciu komplexných marketingových a komunikačných aktivít 
  a samostatná tvorba jednotlivých výstupov marketingovej komunikácie,
  aktivít prierezového typu, 
- výdavky na realizáciu aktivít za účelom financovania zmluvných
  zahraničných zastúpení, 
- výdavky na prevádzku a rozvoj NUTISu a databáz cestovného ruchu s využitím 
  nových technológií a internetu z hľadiska technickej úrovne a územného 
  (regionálneho a miestneho) rozloženia a pokrytia Slovenska, 
- výdavky na ďalšie podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia.

- úroky z úverov a pôžičiek, 
- leasing, 
- platené úroky, pokuty a penále, 
- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane, 
- výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, 
- výdavky vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,  
- všetky osobné výdavky, 
- prevádzkové výdavky, 
- náklady na poradenské služby v oblasti inzercie, reklamy, auditu,
  vedenia účtovníctva a finančné a daňové poradenstvo, 
- výdavky vynaložené v súvislosti s vypracovaním predloženého projektu, 
- zaplatená daň z pridanej hodnoty v prípade, ak je prijímateľ platiteľ DPH
  v súlade s Nariadením EK č.1145/2003, ktorým sa mení Nariadenie Rady ES 
  č. 1685/2000, 
- vzdelávacie aktivity. 

Predpokladané schémy štátnej pomoci/pomoci de minimis

V rámci opatrenia, ktoré je určené pre verejný sektor, sa nebudú realizovať schémy štátnej pomoci. 
Podpora bude poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku.



Plánovaný dátum 
vyhlásenia výzvy Opatrenie OP KaHR

Indikatívna 
alokácia v Sk

12. 3. 2008
2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby
        a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
        Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja (schéma pomoci de minimis)

700 000 000

12. 3. 2008
1.1 - Inovácie a technologické transfery  
        Schéma na podporu medzinárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis)

250 000 000

31. 3. 2008 
1.1 - Inovácie a technologické transfery  
        Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách 1 500 000 000

14. 4. 2008
3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu  
        Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov
        cestovného ruchu s celoročným využitím

2 500 000 000

12. 5. 2008
1.2 - Podpora spoločných služieb pre podnikateľov 
        Budovanie „hnedých“ a „zelených“ priemyselných parkov 1 400 000 000

26. 5. 2008
1.1 - Inovácie a technologické transfery  
        Schéma na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle
        a v službách (schéma pomoci de minimis)

1 000 000 000

9. 6. 2008
3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu  
        Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis) 500 000 000

16. 6. 2008
1.1 - Inovácie a technologické transfery  
        Schéma podpory pre začínajúcich podnikateľov (schéma pomoci de minimis v spolupráci
        s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

500 000 000

14. 7. 2008
1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch 
        Schéma štátnej pomoci na podporu aplikovaného výskumu a vývoja smerovaného do inovácií 500 000 000

11. 8. 2008
2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike 
        Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzaní 
        progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci

2 500 000 000

16. 9. 2008
2.2 - Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky 
         Podpora úspor energie rekonštrukciou verejného osvetlenia 700 000 000

16. 9. 2008
3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu  
        Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov
        cestovného ruchu s celoročným využitím

1 000 000 000

Harmonogram výziev na rok 2008






