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Prehľad výziev
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programu Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast
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Ako podávať žiadosť 

n	Príklad formulára Žiadosti o nenávratný   
 finančný príspevok (ŽoNFP) vrátane ostatných  
 dokumentov je zverejnený ako súčasť výzvy 
 na webovej stránke poskytovateľa 
 (www.economy.gov.sk), vykonávateľa 
 (www.siea.gov.sk) a Centrálneho koordinačného  
 orgánu (www.nsrr.sk).

n Žiadateľ vypracuje žiadosť výlučne vyplnením  
 elektronického formulára ŽoNFP, prostredníc-
 tvom verejnej časti portálu ITMS prístup  
 ného cez adresu  http://www.itms.sk. Vypl-  
 nenú elektronickú formu ŽoNFP je potrebné   
 elektronicky odoslať do termínu uzávierky výzvy.  
 Následne žiadateľ cez aplikáciu vytlačí vyplnenú  
 ŽoNFP v papierovej forme a zabezpečí podľa pod- 
 mienok definovaných vo výzve doplnenie pod-
 pisov, pripojenie povinných príloh a doručenie  
 kompletnej žiadosti v stanovenom termíne 
 do regionálnych pobočiek SIEA. 

Prístup do ITMS

n	Podmienky získania prístupu na verejný por-  
 tál ITMS sú uvedené v Príručke pre žiadateľa.   
 Žiadosť o aktiváciu užívateľského konta žiadateľ  
 vyplní a odošle prostredníctvom portálu ITMS.  
 Následne žiadosť vytlačí, podpíše a zašle   
 poštou na predpísanú adresu. Žiadateľ sa môže  
 prihlásiť na portál ITMS a využívať všetky služby 
 v rámci svojich projektov po obdržaní grid karty. 

Podrobnejšie informácie získate 

n	na internetových stránkach www.siea.gov.sk,   
 www.economy.gov.sk, www.nsrr.sk
n v regionálnych pobočkách SIEA
n	na adrese fondy@siea.gov.sk, kde môžete   
 požiadať aj o zasielanie aktuálnych informácií 
 ku konkrétnej výzve.

Kontakty

n	Slovenská inovačná a energetická agentúra
 Bajkalská 27 
 827 99 Bratislava
 tel.: 02/58 248 401
 fax: 02/53 421 019
 mail: fondy@siea.gov.sk

n	Slovenská inovačná a energetická agentúra
 regionálna pobočka Trenčín
 Hurbanova 59 
 911 00 Trenčín
 tel.: 032/74 35 216 (kl. 116)
 fax: 032/74 36 057

n Slovenská inovačná a energetická agentúra
 regionálna pobočka Banská Bystrica
 Rudlovská cesta 53
 974 28 Banská Bystrica
 tel.: 048/47 01 802-804
 fax: 048/47 14 651

n	Slovenská inovačná a energetická agentúra
 regionálna pobočka Košice
 Krivá 18
 040 01 Košice
 tel.: 055/ 67 82 532 (3)
 fax: 055/ 67 86 411

webová stránka: www.siea.gov.sk
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Čo je OP KaHR?

n	V rámci Operačného programu    
 Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 
 (OP KaHR) je v rokoch 2007 až 2013 
 na oprávnené projekty vyčlenených
 879 miliónov EUR. Prostriedky pochádzajú   
 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja   
 a zo štátneho rozpočtu SR. Riadiacim orgánom  
 OP KaHR a poskytovateľom pomoci je 
 Ministerstvo hospodárstva SR. Vykonávateľmi  
 pomoci a sprostredkovateľskými orgánmi, ktoré  
 sa starajú o administráciu žiadostí pri 
 konkrétnych opatreniach sú implementačné   
 agentúry. 

Úlohy SIEA 

	 Slovenská inovačná a energetická agentúra   
 (SIEA) je jednou z implementačných agentúr, 
 ktorá pri vybraných opatreniach:   
n	poskytuje informácie a poradenský servis   
 žiadateľom;
n	prijíma žiadosti o nenávratný finančný 
 príspevok a zabezpečuje ich vyhodnocovanie;
n	uzatvára zmluvy s úspešnými žiadateľmi 
 a monitoruje projekty;
n	prijíma žiadosti o platbu, overuje reálnosť   
 výdavkov a kontroluje realizáciu projektov   
 priamo u prijímateľa.

Informácie o podpore

n	Možnosti čerpania finančných prostriedkov 
 zo štrukturálnych fondov v rámci  jednotlivých  
 opatrení OP KaHR sú stanovené v schémach   
 pomoci, ktoré sú publikované v Obchodnom   
 vestníku, a v konkrétnych výzvach. Výzvy sú 
 v deň vyhlásenia zverejnené spolu so všetkými  
 súvisiacimi dokumentmi na internetových   
 stránkach www.siea.gov.sk, www.nsrr.sk 
 www.economy.gov.sk. 

n	1.1 Inovácie a technologické transfery 

 Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania
 inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle 
 a v službách 
  Dátum vyhlásenia: 4. 5. 2009 
 Indikatívna alokácia: 85 000 000 EUR

n	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) 
 Dátum vyhlásenia: 4. 5. 2009 
 Indikatívna alokácia: 15 000 000 EUR

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

 Podpora úspor energie rekonštrukciou verejného 
 osvetlenia
 Dátum vyhlásenia: 6. 7. 2009 
 Indikatívna alokácia: 20 359 562 EUR

n	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
 Dátum vyhlásenia: 27. 7. 2009 
 Indikatívna alokácia: 43 560 844 EUR

Časový harmonogram výziev k opatreniam implementovaným SIEA

n	1.3. Podpora inovačných aktivít 
 v podnikoch

 Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií 
 prostredníctvom projektov priemyselného výskumu 
 a experimentálneho vývoja 
 Dátum vyhlásenia: 14. 9. 2009 
 Indikatívna alokácia: 17 375 205 EUR

n	1.1 Inovácie a technologické transfery

 Podpora marginalizovaných rómskych komunít 
 v nadväznosti na lokálne stratégie komplexného  
 prístupu 
 Dátum vyhlásenia: 12. 10. 2009  
 Indikatívna alokácia:  8 000 000 EUR

n	1.3 Podpora inovačných aktivít 
 v podnikoch 

 Schéma na podporu inovácií, zavádzania systémov  
 manažérstva kvality, ochrany priemyselných práv 
 a zavádzania technických noriem do výrobnej praxe 
 a služieb (schéma pomoci de minimis) 
 Dátum vyhlásenia: 2. 11. 2009 
 Indikatívna alokácia: 28 304 708 EUR

  

Uvedené informácie vychádzajú z Harmonogramu výziev 
OP KaHR, ktorý zverejnilo MH SR 1. apríla 2009. 

Termíny harmonogramu sa môžu v priebehu roka meniť.
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