
Možnosti podpory MSP z fondov EÚ v programovom období 2014 - 2020 

V rámci posilnenia konkurencieschopnosti  MSP sú pripravené možnosti podpory z fondov EÚ v 

programovom období  2014 – 2020 v kompetencii MH SR, medzi nimi možnosti zamerané na 

vytvorenie :   

a) stabilného a priaznivého prostredia pre inovácie pre všetky relevantné subjekty  

b) podpora zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií 

 

 Prioritná os Tematický cieľ Zodpovedný 

subjekt 

Operačný program 

Výskum a inovácie 

Podnikateľské 

prostredie priaznivé 

pre inovácie 

(TC1) Posilnenie výskumu, 

technologického rozvoja 

a inovácií 

MH SR 

(TC3) Zvýšenie 

konkurencieschopnosti 

MSP 

(TC4) Podpora prechodu 

na nízkouhlíkové 

hospodárstvo vo všetkých 

sektoroch 

 

(Tematický cieľ 1) Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií 

INVESTIČNÁ PRIORITA: 

Podpora investovania do inovácií, výskumu a vývoja, tvorba prepojení a synergií medzi podnikmi, 

vedeckovýskumnými centrami a vyšším vzdelávaním, obzvlášť vo vývoji produktov a služieb, prenosu 

technológií, sociálnej inovácie a aplikácie verejných služieb, stimulácie dopytu, vytváranie sietí, 

zoskupení (klastrov) a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie. 

 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.1:  

Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách. 

Príklady aktivít: 

 podpora výskumných, vývojových a inovačných kapacít a aktivít v podnikoch a/alebo 

zoskupeniach podnikov; 

 podpora sieťovania subjektov; 

 podpora medzisektorových partnerstiev a spolupráce podnikov a výskumných inštitúcií;  

 podpora aktivít  zameraných na ochranu duševného vlastníctva; 



 zvyšovanie kvality a efektivity výrobných a technologických procesov;  

 podpora zavádzania inovatívnych výrobkov a služieb na trhu.  

PRIJÍMATELIA:  

podnikateľské subjekty, podnikateľské združenia, organizácie v pôsobnosti MH SR, klastre. 

(Tematický cieľ 3) Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP 

INVESTIČNÁ PRIORITA: Tematický cieľ 3/investičná priorita/špecifický cieľ 2.1 

Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a 

podpora zakladania nových firiem, najmä prostredníctvom podnikateľských inkubátorov. 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1 :   

Stimulácia vzniku nových podnikov a zvýšenie miery ich prežitia na trhu. 

Príklady aktivít: 

 podpora nových a začínajúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov;  

 podpora činnosti a rozvoj podnikateľských centier v regiónoch SR (vrátane Bratislavy); 

 poskytovanie mentorských služieb prostredníctvom siete mentorov; 

 komercionalizácia výsledkov aplikovaného výskumu a využitia nových nápadov v 

hospodárstve - SBIR; 

 Identifikácia a využívanie sociálnych inovácií v podnikaní. 

PRIJÍMATELIA:   

Podnikateľské subjekty spĺňajúce definíciu MSP; podnikateľské organizácie, podnikateľské združenia, 

inkubátory, organizácie v pôsobnosti MH SR. 

INVESTIČNÁ PRIORITA: 

Vývoj a zavedenie nových obchodných modelov MSP, najmä v rámci internacionalizácie. 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1: Tematický cieľ 3/investičná priorita/špecifický cieľ 3.1 

Podpora internacionalizácie MSP a vytváranie nových obchodných modelov. 

Príklady aktivít: 

 účasť slovenských podnikov na prezentačných podujatiach; 

 prezentácia MSP a investičného potenciálu na zahraničných trhoch; 

 propagácia MSP v prioritných odvetviach na zahraničných trhoch; 

 organizácia medzinárodných veľtrhov a výstav s globálnym dosahom za účelom propagácie 

MSP; 

 vytváranie centier na podporu MSP na rýchlorastúcich trhoch; 

 tvorba alternatívnych obchodných a podporných platforiem; 

 zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ. 

PRIJÍMATELIA: 

Podnikateľské subjekty spĺňajúce definíciu MSP; podnikateľské organizácie, podnikateľské združenia, 

klastre, organizácie v pôsobnosti MH SR. 



INVESTIČNÁ PRIORITA: Tematický cieľ 3/investičná priorita/špecifický cieľ 4.1 

Podpora tvorby a rozšírenia pokročilých kapacít pre rozvoj výrobkov a služieb. 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4.1: 

Vytvorenie vhodných podmienok pre podporu rastu a inovatívnosti MSP.  

Príklady aktivít: 

 rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov; 

 poskytovanie informačných, poradenských a mentorských služieb pre rozvoj MSP;  

 využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP; 

 rozvoj alternatívnych foriem podnikania (napr. rodinného podnikania); 

 zvyšovanie štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP (napr. certifikácia, REACH a pod.); 

 monitorovanie podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small 

First“. 

PRIJÍMATELIA:  

Podnikateľské subjekty spĺňajúce definíciu MSP; podnikateľské organizácie, podnikateľské združenia, 

klastre, organizácie v pôsobnosti MH SR.  

Komunitárny program HORIZONT  2014-2020 

Nový „Nástroj pre MSP“ 

Vyše 70 mld. EUR na podporu výskumu, vývoja technológií a inovácií (20 % rozpočtu pre MSP), 

zjednodušené vykazovanie, audity. 

1. fáza – Feasibility study (technologická a komerčná realizovateľnosť) 

2. fáza – Výskum a vývoj (výskum a vývoj technológií, prototypy, testovanie) 

3. fáza – Komercionalizácia (finančné nástroje EÚ pre MSP) 

Komunitárny nástroj COSME 2014-2020 

Rozpočet 2 mld. EUR 

Ciele: 

 zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť podnikov, 

 podpora podnikania, 

 zlepšenie prístupu MSP k financiám, 

 zlepšenie prístupu na trhy (a podpora internacionalizácie MSP). 

Finančné nástroje:  

 pôžičky, 

 záruky za pôžičky, 

 rizikový kapitál. 

 


