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1) Investičná pomoc

Na základe Zákona o investičnej pomoci, č. 561/2007 Z.z. v platnom znení je možné požiadať o poskytnutie regionálnej 
investičnej pomoci a pomoci v zamestnanosti na nové investičné projekty alebo projekty expanzie technologických 
centier. Technologickým centrom je miesto, v ktorom spoločnosť vykonáva činnosti prinášajúce vylepšenie alebo 
zmenu výrobkov, výrobných procesov a technológií využívaných vo výrobnom procese, pričom výrobný proces sa 
nepovažuje za činnosť technologického centra.

Podmienky

vybudovanie nového alebo rozšírenie existujúceho technologického centra,• 
obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v sume najmenej 1,33 mil. EUR počas troch rokov, • 
pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním prijímateľa pomoci,
minimálne 60 % zamestnancov musí mať vysokoškolské vzdelanie• 

Investičná pomoc môže byť  poskytnutá vo forme:
úľavy na dani z príjmov• 
dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku• 
príspevku na novovytvorené pracovné miesta • 
prevodu alebo zámeny nehnuteľného majetku zo štátu alebo obce za cenu nižšiu, ako je všeobecná hodnota • 
majetku

Investor môže žiadať o pomoc v jednej alebo vo viacerých formách, spolu však nesmú prekročiť maximálnu intenzitu 
pomoci prípustnú v danom regióne.

Maximálna intenzita investičnej pomoci

Slovenská republika je rozdelená podľa prípustnej intenzity pomoci na tieto regióny:
Západné Slovensko  – maximálna intenzita pomoci  40% 
Stredné Slovensko  – maximálna intenzita pomoci 50%
Východné Slovensko  – maximálna intenzita pomoci 50% 

Ak je investorom stredne veľký podnik (do 250 zamestnancom, ročný obrat max. 50 mil. EUR) maximálna intenzita 
sa môže zvýšiť o 10%. Pri malom podniku (do 50 zamestnancov, ročný obrat max. 7 mil. EUR) sa maximálna intenzita 
môže zvýšiť až o 20%.

Oprávnené náklady
 
Oprávnené náklady sú tie z výdavkov investora, ktoré môžu byť podporené investičnou pomocou.
Podporené môžu byť náklady:

na obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo forme pozemkov, budov a strojného vybavenia, ktorý sa • 
nachádza v Slovenskej republike,
na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku vo forme nadobudnutia patentných práv, licencií, práv know-• 
how alebo nepatentových technických poznatkov (maximálne do 50% hodnoty dlhodobého hmotného majetku), 
alebo
mzdové náklady na novovytvorené pracovné miesta, vrátane odvodov, za dva roky.• 

Odkaz na bližšie informácie: www.sario.sk
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2) Stimuly pre výskum a vývoj

Na základe zákona č. 185/2009 Z.z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z 
príjmov v znení neskorších predpisov je možné požiadať o poskytnutie dotácie z prostriedkov štátneho rozpočtu 
(poskytovateľom je MŠSR) na podporu základného výskumu, alebo aplikovaného výskumu alebo experimentálneho 
vývoja, vypracovanie štúdie realizovateľnosti projektu, zabezpečenia ochrany priemyselného vlastníctva, na dočasné 
pridelenie vysokokvalifikovaného zamestnanca výskumu a vývoja a úľavu na dani z príjmu právnickej osoby najviac 
na tri po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia ( poskytovateľom je MFSR)

Podmienky

Vytvorenie nového pracoviska žiadateľom o stimuly z jeho vlastných prostriedkov, pričom nové pracovisko bude 1. 
zamerané na vykonávanie výskumu a vývoja a bude vykonávať svoju činnosť najmenej päť rokov po skončení 
poskytovania stimulov alebo
Rozšírenie existujúceho pracoviska zameraného na vykonávanie výskumu a vývoja žiadateľom o stimuly z 2. 
jeho vlastných prostriedkov, pričom rozšírené pracovisko bude vykonávať túto činnosť najmenej päť rokov po 
skončení poskytovania stimulov a prijímateľ stimulov nesmie znížiť výšku ročných výdavkov na výskum a vývoj, 
ktoré vynakladal z vlastných prostriedkov pred poskytnutím stimulov.

Minimálna výška celkových oprávnených nákladov musí byť pre projekt:
Základného výskumu vo výške 0,25 – 1 mil. EUR• 
Aplikovaného výskumu vo výške 1,5 – 3,5 mil. EUR• 

Maximálna doba riešenia projektu je tri roky.

Žiadateľom o stimuly môže byť mikropodnikateľ, malý podnikateľ, stredný podnikateľ,  veľký podnikateľ

Základná intenzita pomoci 

Základný výskum vo výške 100% oprávnených nákladov pre mikro, malý, stredný a veľký podnik• 
Aplikovaný výskum vo výške 70% oprávnených nákladov pre mikro a malý podnik, 60 % pre stredný podnik a • 
50% pre veľký podnik
Experimentálny vývoj vo výške 45% oprávnených nákladov pre mikro a malý podnik, 35% pre stredný podnik a • 
25% pre veľký podnik

Maximálna intenzita stimulov

Štúdie technickej realizovateľnosti projektu výskumu a vývoja:1. 
 A) aplikovaného výskumu
  75% oprávnených nákladov pre mikro, malý a stredný podnik
  65% oprávnených nákladov pre veľký podnik
 B) Experimentálneho vývoja
  50% oprávnených nákladov pre mikro, malý a stredný podnik
  40% oprávnených nákladov pre veľký podnik

Dočasné pridelenie (zapožičanie) vysokokvalifikovaného zamestnanca výskumu a vývoja – 50% z oprávnených 2. 
nákladov na zapožičanie zamestnanca , max na 3 roky pre 1 mikro, malý alebo stredne veľký podnik a jedného 
zamestnanca R&D.

Odkaz na bližšie informácie: www.minedu.sk

Tento materiál má iba informačný charakter. Jeho cieľom nie je poskytovať vyčerpávajú analýzu problematiky 
regionálnej pomoci. V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte agentúru Sario. 


