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Hlavným cieľom Národného projektu 
(ďalej len „NP“) je poskytnutie pomoci 
malým a stredným podnikom  
(ďalej „MSP“) vo forme posilnenia 
ich internacionalizačných kapacít 
vrátane prezentácie podnikateľského 
potenciálu a poskytnutie bezplatných 
prezentačných, kooperačných 
a poradenských služieb MSP za účelom 
zvýšenia ich miery zapojenia  
do medzinárodnej spolupráce.

NP bude zabezpečovať podporu pre MSP 
prostredníctvom nasledujúcich aktivít:

• podpora účasti v národných stánkoch
na zahraničných veľtrhoch a výstavách

• zvyšovanie efektívnosti pri realizácii
obchodných činností prostredníctvom účasti
na podnikateľských misiách v SR a zahraničí

• zvyšovanie miery kooperácie so zahraničnými
partnermi, ktorá povedie k posilneniu
postavenia, udržateľnosti
a konkurencieschopnosti MSP,
prostredníctvom účasti na sourcingových a
kooperačných podujatiach

• zvyšovanie odborných kapacít MSP
prostredníctvom účasti na seminároch
Exportnej akadémie

• rozvoj dodávateľských reťazcov, ktorý je
zameraný na budovanie systematického
prístupu k dodávateľským sieťam, a tým
k zvýšeniu miery zapájania MSP etablovaných
na území SR do dodávateľských reťazcov,
okrem iného aj prostredníctvom zvyšovania
ich kompetencií (podaktivita Kvalifikačné
programy, ktorá sa začne realizovať v roku
2019)

Prijímateľom Národného projektu je Slovenská 
agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, ktorá 
je príspevkovou organizáciou Ministerstva 
hospodárstva SR, a partnerom je Slovak Business 
Agency.

Čo je národný projekt 
„Podpora internacionalizácie MSP“?
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Patrí váš podnik 
do kategórie MSP?

Overte si to na nasledujúcom linku:
www.mpsr.sk/download.php?fID=10930
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Predvýjazdové poradenské 
stretnutia 

Exportná akadémia 
v centrále SARIO 
a v regiónoch SR
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Cieľovou skupinou, ktorá bude podporená 
v Národnom projekte, sú malé a stredné 
podniky (MSP) definované prílohou č. I 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. 
júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií 
pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom 
(okrem MSP so sídlom v Bratislavskom kraji, 
ktorý je v dôsledku zaradenia do skupiny 
viac rozvinutých regiónov vyňatý z tejto 
podpory).

MSP sú podniky, ktoré zamestnávajú 
menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat 
nepresahuje 50 mil. EUR alebo celková 
ročná bilančná suma nepresahuje 
43 mil. EUR.

Dôležitým faktorom rozhodujúcim o tom, 
či podnik môže prijímať podporu, je aj 
skutočnosť, či ide o podnik samostatný, 
partnerský alebo prepojený.

Partnerský podnik

Ide o prípad, keď majetková účasť 
iných podnikov dosahuje 
v danom podniku najmenej 25 %, 
ale najviac 50 %.

Prepojený podnik

Ide o prípad, ak majetková účasť 
iných podnikov presiahne 
v danom podniku hranicu 50 %.

V prípade partnerských/prepojených 
podnikov sa sleduje celkový počet 
zamestnancov a celkový ročný obrat 
(ročná bilančná suma) všetkých podnikov.

Samostatný podnik

Podnik je úplne nezávislý alebo 
má jedno partnerstvo, prípadne 
viac menšinových partnerstiev 
(každé menej ako 25 %) s inými 
podnikmi.
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Kto sa môže uchádzať 
o podporu v rámci NP?

Patrí váš podnik 
do kategórie MSP?

www.mpsr.sk/download.php?fID=10930


KATEGÓRIA
PODNIKU

POČET PRACOVNÍKOV
ROČNÁ PRACOVNÁ 

JEDNOTKA (RPJ)
ROČNÝ OBRAT ROČNÁ BILANČNÁ

SUMA

STREDNÝ

MALÝ

MIKRO

< 250 ≤ 50 mil. eur ≤ 43 mil. eur

≤ 10 mil. eur ≤ 10 mil. eur

≤ 2 mil. eur ≤ 2 mil. eur

 < 50

 < 10

ALEBO

ALEBO

ALEBO

ALEBO
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Spôsob prihlásenia na podujatia a viac informácií o jednotlivých prílohách 
on-line prihlášky nájdete podrobnejšie opísané v tomto manuáli, ako aj  
na webovej stránke www.sario.sk/sk/podpora-internacionalizacie-msp. 

Splnenie podmienok 
v rámci schémy pomoci 
de minimis. Výška pomoci 
de minimis prijatej počas 
predchádzajúcich dvoch 
fiškálnych rokov a počas 
prebiehajúceho fiškálneho 
roku nesmie presiahnuť 
200 000 €. Do tejto sumy sa 
zarátava aj pomoc prijatá od 
iných poskytovateľov pomoci 
alebo v rámci iných schém 
pomoci.

Podnik v ťažkostiach nie je 
oprávnený uchádzať sa 
o podporu v rámci Národného 
projektu.Žiadatelia si môžu 
overiť, či sú, alebo nie sú 
podnikom v ťažkostiach, 
prostredníctvom dokumentu 
Test podniku v ťažkostiach. 

Dokument sa nachádza 
na stránke: 
www.sario.sk/sk/podpora-
internacionalizacie-msp 
v sekcii „Na stiahnutie“.

Pravdivé vyplnenie čestného 
vyhlásenia: „Vyhlásenie 
žiadateľa o splnení podmienok 
účasti v Schéme na podporu 
malého a stredného podnikania 
v SR“.

Okrem kvalifikovania sa ako MSP je potrebné 
splniť ešte ďalšie výberové kritériá: 

1 2 3

NÁRODNÝ PROJEKT
„PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MSP“
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VEĽTRHY A VÝSTAVY V ZAHRANIČÍ

Agentúra SARIO v rámci NP 
zabezpečuje služby spojené 
s technicko-organizačným 
zabezpečením národných 
stánkov na medzinárodných 
veľtrhoch a výstavách 
v zahraničí. 

Spoločné expozície/národné 
stánky majú na veľtrhoch 
a výstavách umožniť 
slovenským malým 
a stredným podnikom 
predstaviť ich výrobný 
sortiment a obchodné 
ponuky, získať prehľad 
o technickom 
a technologickom vývoji 
v danom odvetví priemyslu 
a nadviazať kontakty 
s cieľom uzatvoriť obchodné 
kontrakty.

Národné stánky na veľtrhoch 
a výstavách v zahraničí budú 
realizované približne 
v pomere 70 % v členských 
štátoch EÚ a 30 % mimo 
členských štátov EÚ. 
Harmonogram výstav bude 
zverejnený vždy v 4.Q 
daného roka na nasledujúci 
rok.

Čo podpora nezahŕňa?
Podpora nezahŕňa ostatné náklady 
spojené s účasťou na veľtrhu/výstave:
• cestovné a pobytové náklady
• stravu
• prepravné náklady exponátov, 

poistenie exponátov  
a vlastného firemného vybavenia

• náklady súvisiace s nadštandardnými 
požiadavkami na dodávateľské služby

• víza

Čo je zahrnuté v podpore?
• bezplatná účasť v rámci spoločnej 

expozície v národnom stánku počas 
trvania veľtrhu/výstavy v zahraničí,  
ktorá zahŕňa výdavky na návrh  
a výstavbu výstavného stánku, 
montáž/demontáž výstavnej plochy 
vrátane jednotného grafického 
konceptu, prenájom výstavnej plochy  
a prevádzkové výdavky na chod stánku 
(pripojenie elektriny, prívod  
a odpad vody, spotreba energie  
a vody, upratovanie, poistenie 
expozície)

• zabezpečenie prepravy informačných  
a propagačných materiálov

• zabezpečenie spoločných služieb  
v národnom stánku – zabezpečenie 
prevádzky stánku na mieste, drobné

        občerstvenie, WIFI pre vystavovateľov
• zápis do katalógu vystavovateľov
• vystavovateľské preukazy
• sprievodný program (zodpovedajúci 

charakteru akcie, príslušnému teritóriu, 
napr. seminár, workshop, tlačová 
konferencia, spoločná multimediálna 
prezentácia a pod.)

ROČNÁ BILANČNÁ
SUMA

NÁRODNÝ PROJEKT
„PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MSP“



Kritériá výberu uchádzača 
 
Pre slovenské MSP, ktoré budú ako vystavovatelia súčasťou 
národného stánku, budú platiť 
nasledujúce základné podmienky:

• vyplnenie on-line prihlášky so všetkými náležitosťami, 
uverejnenej na webovej stránke agentúry SARIO/
Podpora MSP1,

• splnenie kritéria definície MSP, umiestnenie sídla 
spoločnosti mimo Bratislavského kraja  
a preukázanie, že činnosť spoločnosti  
priamo súvisí so sektorovým zameraním veľtrhu/výstavy, 
ktorej sa plánuje zúčastniť,

• splnenie kritérií stanovených v schéme pomoci de 
minimis, 

• O podporu v rámci Národného projektu sa nemôže 
uchádzať podnik v ťažkostiach.

 
 
Počet vystavovateľských miest na veľtrhoch/výstavách je 
limitovaný. Ak uchádzač splní uvedené základné podmienky, 
bude zaradený medzi účastníkov veľtrhu/výstavy na základe 
nasledujúcich kritérií:

• uprednostnený bude ten uchádzač, ktorý sa v rámci 
národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ 
ešte nezúčastnil žiadneho veľtrhu/výstavy,

• uprednostnený bude ten uchádzač, ktorého sídlo sa 
nachádza v najmenej rozvinutých okresoch SR,

• o poradí uchádzačov rozhoduje dátum a čas registrácie.

Agentúra SARIO overí, či sú údaje v registračnom formulári 
a v prílohách žiadosti pravdivé a v súlade so stanovenými 
podmienkami poskytnutia pomoci. 
V prípade naplnenia plánovanej kapacity na konkrétny 
veľtrh/výstavu budú ostatní žiadatelia spĺňajúci podmienky 
poskytnutia pomoci zaradení na čakaciu listinu na základe 
dátumu a času vyplnenia registračného formulára.
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Upozornenie | Organizátor podujatia si vyhradzuje právo zrušiť alebo 
presunúť termín konania veľtrhu/výstavy v prípade nízkeho počtu 
účastníkov alebo z iných objektívnych dôvodov. 
O prípadnom zrušení/presune termínu budú účastníci včas informovaní.

NÁRODNÝ PROJEKT
„PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MSP“



Čo je formulár 
„Prehľad prijatej pomoci de 

minimis za posledné 3 roky“?

Uchádzač musí vyplniť formulár,
 v  ktorom uvedie informácie o prijatej pomoci 

de minimis z predchádzajúcich 2 fiškálnych 
rokov a z prebiehajúceho fiškálneho roka, 
a to aj od iných poskytovateľov pomoci 

alebo v rámci iných schém pomoci 
de minimis. Kumulatívna suma prijatej 
pomoci nesmie presiahnuť 200 000 €.

Uchádzač si uvedené informácie môže 
skontrolovať na stránke 
www.statnapomoc.sk 

alebo https://semp.kti2dc.sk/.

Spôsob a termín oznámenia 
výsledkov výberu
Každá spoločnosť, ktorá sa prihlásila 
k účasti v národnom stánku, bude 
upovedomená o výsledku výberu, a to 
najneskôr 10 pracovných dní od dátumu 
ukončenia registrácie.
Vyplnenie registračného formulára 
automaticky negarantuje účasť na 
veľtrhu/výstave.
Úspešní uchádzači budú následne 
pozvaní do agentúry SARIO k podpisu 
zmluvy o spolupráci.

V prípade akýchkoľvek 
dodatočných otázok nás neváhajte 
kontaktovať:
Miroslava Kudelásová   
miroslava.kudelasova@sario.sk
Dominika Zalubelová   
dominika.zalubelova@sario.sk
Jana Boor
jana.boor@sario.sk 6

Spôsob registrácie
Uchádzač o účasť v národnom stánku musí 
vyplniť on-line prihlášku pozostávajúcu z:

• registračného formulára zverejneného 
podľa harmonogramu ku konkrétnemu 
veľtrhu/výstave,

• formulára 1 „Vyhlásenie na kvalifikovanie sa 
ako MSP“2,

• formulára 2 „Vyhlásenie žiadateľa  
o splnení podmienok účasti v Schéme na 
podporu malého a stredného podnikania v 
SR“3,

• formulára 3 „Prehľad prijatej pomoci  
de minimis za posledné 3 roky“4.

Pri vypĺňaní registračného formulára bude 
uchádzač požiadaný o vloženie príloh 
(formulárov 1, 2, 3). Preto je potrebné si tieto 
formuláre vopred pripraviť, naskenovať ich 
a vložiť do registrácie. Originály formulárov 1, 
2, 3 je potrebné doručiť osobne alebo zaslať 
poštou na adresu:

Národný projekt
Agentúra SARIO

Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava

Poznámky
1 Prihlášky inou formou ako vyplnením registračného formulára 
(email, telefonát) 
nebudú akceptované.

2 Vyhlásenie je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke 
agentúry SARIO/Podpora MSP.

3 Vyhlásenie žiadateľa je k dispozícii na stiahnutie na webovej 
stránke agentúry SARIO/Podpora MSP. 

4 Formulár „Prehľad prijatej pomoci de minimis“ je k dispozícii 
na stiahnutie na webovej stránke agentúry SARIO/Podpora MSP. 

Kontakt

NÁRODNÝ PROJEKT
„PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MSP“
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PODNIKATEĽSKÉ MISIE V SR A ZAHRANIČÍ

Podnikateľské misie predstavujú 
príležitosť pre slovenských 
podnikateľov nadviazať osobný 
kontakt a rozvinúť spoluprácu 
s podnikateľmi zo zahraničia. 
Za celé obdobie implementácie 
národného projektu „Podpora 
internacionalizácie MSP“ sa 
plánuje zrealizovať približne 70 
podnikateľských misií, pričom 
40 sa bude konať v zahraničí 
a 30 na Slovensku.

Čo podpora nezahŕňa?

Podpora nezahŕňa ostatné náklady 
spojené s účasťou na podnikateľskej misii:

• cestovné a pobytové náklady

• stravu 

• víza

 

Čo je zahrnuté v podpore?

• zabezpečenie konferenčných 
priestorov spolu s technickým 
vybavením a občerstvením

• nepretržitá asistencia zamestnancov 
agentúry SARIO

• organizácia tailor-made B2B stretnutí 
so zahraničnými spoločnosťami

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

       v zahraničí)

• sprievodný program podujatí

   

Podnikateľské misie 
organizované v zahraničí
Cieľom podnikateľských misií v zahraničí je uviesť 
slovenské spoločnosti na zahraničný trh, predstaviť 
príležitosti pre obchod a investície v danej krajine 
a nadviazať užšiu spoluprácu so zahraničnými 
partnermi.
Program podnikateľských misií v zahraničí 
pozostáva najmä z účasti na B2B rokovaniach so 
zahraničnými spoločnosťami, ako aj zo sprievodných 
podujatí (účasť na konferencii, návšteva veľtrhu/
výstavy, účasť na sourcingovom podujatí a pod.), 
a to v závislosti od charakteru podnikateľskej misie.

Podnikateľské misie 
organizované na Slovensku
Cieľom podnikateľských misií na Slovensku je prijatie 
delegácií zahraničných spoločností na Slovensku so 
zámerom sprostredkovať slovenským spoločnostiam 
možnosť rozvinúť spoluprácu so zahraničnými 
firmami, objaviť nové obchodné príležitosti a získať 
nové kontakty.
Účastníci podnikateľských misií na Slovensku 
budú mať možnosť rokovať so zahraničnými 
spoločnosťami v rámci B2B rokovaní, prezentovať 
svoje produkty a služby a zúčastniť sa ďalších 
sprievodných podujatí v závislosti od charakteru 
podnikateľskej misie.

NÁRODNÝ PROJEKT
„PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MSP“



Kritériá výberu uchádzača
Pre slovenské MSP, ktoré sa zúčastnia podnikateľskej 
misie, budú platiť základné podmienky:

• vyplnenie on-line prihlášky so všetkými náležitosťami, 
uverejnenej na webovej stránke agentúry SARIO/ 
Podpora MSP1, 

• splnenie kritéria definície MSP, umiestnenie  
sídla spoločnosti mimo Bratislavského kraja  
a preukázanie, že činnosť spoločnosti priamo súvisí  
so sektorovým zameraním podnikateľskej misie, 

• splnenie kritérií stanovených v schéme pomoci  
de minimis. 

• O podporu v rámci Národného projektu sa nemôže 
uchádzať podnik v ťažkostiach. 

Počet miest na podnikateľskej misii je limitovaný. 
Ak uchádzač splní uvedené základné podmienky,  
bude zaradený medzi účastníkov na podnikateľskej misii 
na základe nasledujúcich kritérií:

• uprednostnený bude ten uchádzač, ktorý sa v rámci 
národného projektu „Podpora internacionalizácie 
MSP“ ešte nezúčastnil žiadnej podnikateľskej misie, 

• uprednostnený bude ten uchádzač, ktorého  
sídlo sa nachádza v najmenej rozvinutých okresoch 
SR, 

• o poradí uchádzačov rozhoduje dátum a čas 
registrácie.

Agentúra SARIO overí, či sú údaje v registračnom 
formulári a v prílohách žiadosti pravdivé a v súlade
so stanovenými podmienkami poskytnutia pomoci. 

V prípade naplnenia plánovanej kapacity na konkrétnu 
podnikateľskú misiu budú ostatní žiadatelia spĺňajúci 
podmienky poskytnutia pomoci zaradení na čakaciu 
listinu na základe dátumu a času vyplnenia registračného 
formulára.
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Upozornenie | Organizátor podujatia si vyhradzuje právo zrušiť alebo 
presunúť termín konania podnikateľskej misie v prípade nízkeho počtu 
účastníkov alebo z iných objektívnych dôvodov. 
O prípadnom zrušení/presune termínu budú účastníci včas informovaní.

NÁRODNÝ PROJEKT
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SOURCINGOVÉ PODUJATIA V SR A ZAHRANIČÍ 
KOOPERAČNÉ PODUJATIA V SR

V prípade akýchkoľvek dodatočných 
otázok nás neváhajte kontaktovať:
Jana Boor 
jana.boor@sario.sk
Martina Babejová  
martina.babejova@sario.sk
Lenka Ščepková
lenka.scepkova@sario.sk
Igor Uhlík
igor.uhlik@sario.sk
Michal Weismann
michal.weismann@sario.sk

Spôsob registrácie

Uchádzač o účasť na podnikateľskej misii musí 
vyplniť on-line prihlášku pozostávajúcu z:

• registračného formulára zverejneného podľa 
harmonogramu podnikateľských misií,

• formulára 1 „Vyhlásenie na kvalifikovanie sa 
ako MSP“2,

• formulára 2 „Vyhlásenie žiadateľa o splnení 
podmienok účasti v Schéme na podporu 
malého a stredného podnikania v SR“3,

• formulára 3 „Prehľad prijatej pomoci de 
minimis za posledné 3 roky“4.

Pri vypĺňaní registračného formulára bude 
uchádzač požiadaný o vloženie príloh 
(formulárov 1, 2, 3). Preto je potrebné si tieto 
formuláre vopred pripraviť, naskenovať ich a 
vložiť do registrácie. Originály formulárov 1, 2, 3 
je potrebné doručiť osobne alebo zaslať poštou 
na adresu:

Národný projekt
Agentúra SARIO

Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava

Poznámky
1 Prihlášky inou formou ako vyplnením registračného formulára 
(email, telefonát) nebudú akceptované.

2 Vyhlásenie je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke 
agentúry SARIO/Podpora MSP. 

3 Vyhlásenie žiadateľa je k dispozícii na stiahnutie 
na webovej stránke agentúry SARIO/Podpora MSP.

4 Formulár „Prehľad prijatej pomoci de minimis“
je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke agentúry 
SARIO/Podpora MSP.

Spôsob a termín oznámenia 
výsledkov výberu

Každá spoločnosť, ktorá sa prihlásila 
k účasti na podnikateľskej misii, bude 
upovedomená o výsledku výberu, a to 
najneskôr 10 pracovných dní od dátumu 
ukončenia registrácie.
Vyplnenie registračného formulára 
automaticky negarantuje účasť na 
podnikateľskej misii.
Úspešní uchádzači budú následne 
pozvaní do agentúry SARIO k podpisu 
zmluvy o spolupráci.
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Kontakt

NÁRODNÝ PROJEKT
„PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MSP“

Čo je formulár 
„Prehľad prijatej pomoci de 

minimis za posledné 3 roky“?

Uchádzač musí vyplniť formulár,
 v  ktorom uvedie informácie o prijatej pomoci 

de minimis z predchádzajúcich 2 fiškálnych 
rokov a z prebiehajúceho fiškálneho roka, 
a to aj od iných poskytovateľov pomoci 

alebo v rámci iných schém pomoci 
de minimis. Kumulatívna suma prijatej 
pomoci nesmie presiahnuť 200 000 €.

Uchádzač si uvedené informácie môže 
skontrolovať na stránke 
www.statnapomoc.sk 

alebo https://semp.kti2dc.sk/.



SOURCINGOVÉ PODUJATIA V SR A ZAHRANIČÍ 
KOOPERAČNÉ PODUJATIA V SR

Sourcingové podujatia v SR a zahraničí
sú zamerané na rozšírenie 
subdodávateľských sietí vybranej, zväčša 
nadnárodnej spoločnosti, o slovenské 
podnikateľské subjekty. Cieľom je zapojiť 
slovenské MSP do subdodávateľských 
sietí zahraničných spoločností.
Slovenským MSP budú predstavení
odberatelia zo zahraničia hľadajúci
dodávateľov, primárne v oblastiach,
ako sú stavebníctvo, elektrotechnický 
priemysel, automobilový priemysel,
strojárstvo a iné.  Za celé obdobie 
implementácie národného projektu 
„Podpora internacionalizácie MSP“ 
(4.Q 2017 – 3.Q 2023) sa plánuje 
zrealizovať približne 35 sourcingových 
podujatí v SR a v zahraničí. 

Čo podpora nezahŕňa?

Podpora nezahŕňa ostatné náklady 
spojené s účasťou na podujatí:

• iné cestovné náklady

• pobytové náklady

• stravu

 

Čo je zahrnuté v podpore?

• zabezpečenie konferenčných 
priestorov spolu s technickým 
vybavením a občerstvením

• nepretržitá asistencia zamestnancov 
agentúry SARIO

• organizácia tailor-made B2B stretnutí 
so zahraničnými spoločnosťami

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

• sprievodný program podujatí

   Kooperačné podujatia v SR sú zamerané 
na predstavenie možností na odbyt 
produkcie, formovanie spoločných
podnikov, prezentáciu voľných výrobných 
kapacít a obchodných príležitostí 
slovenských MSP. Sektorovo
pôjde o oblasti energetiky, strojárskeho 
priemyslu, automobilového priemyslu, 
elektrotechniky, chemického
a drevárskeho priemyslu, IKT a iných 
odvetví. Súčasťou podujatí sú aj 
sprievodné konferencie, panelové 
diskusie a prezentácie za účasti 
odborníkov z praxe, ktorí budú 
zastrešovať program z odbornej 
stránky. Za celé obdobie implementácie 
národného projektu 
„Podpora internacionalizácie MSP“ 
(4.Q 2017 – 3.Q 2023) sa plánuje 
zrealizovať približne 10 kooperačných 
podujatí v SR.
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NÁRODNÝ PROJEKT
„PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MSP“



Kritériá výberu uchádzača

Pre slovenské MSP, ktoré sa zúčastnia podujatí, 
budú platiť základné podmienky: 

• vyplnenie on-line prihlášky so všetkými 
náležitosťami, uverejnenej na webovej stránke 
agentúry SARIO/ Podpora MSP1, 

• splnenie kritéria definície MSP, umiestnenie
      sídla spoločnosti mimo Bratislavského    
      kraja a preukázanie, že činnosť spoločnosti 
      priamo súvisí so sektorovým zameraním podujatí, 

• splnenie kritérií stanovených v schéme pomoci  
de minimis.  

• O podporu v rámci Národného projektu sa 
nemôže uchádzať podnik v ťažkostiach. 

Počet miest na sourcingových a kooperačných 
podujatiach je limitovaný. Ak uchádzač splní uvedené 
základné podmienky, bude zaradený medzi účastníkov 
na podujatí na základe nasledujúcich kritérií:

• uprednostnený bude ten uchádzač, ktorý sa  
v rámci národného projektu „Podpora 
internacionalizácie MSP“ ešte nezúčastnil žiadneho 
podujatia, 

• uprednostnený bude ten uchádzač, ktorého sídlo  
sa nachádza v najmenej rozvinutých okresoch SR, 

• o poradí uchádzačov rozhoduje dátum a čas 
registrácie. 
 

Agentúra SARIO overí, či sú údaje v registračnom 
formulári a v prílohách žiadosti pravdivé a v súlade 
so stanovenými podmienkami poskytnutia pomoci. 
V prípade naplnenia plánovanej kapacity na konkrétne 
podujatie budú ostatní žiadatelia spĺňajúci podmienky 
poskytnutia pomoci zaradení na čakaciu listinu 
na základe dátumu a času vyplnenia registračného 
formulára.
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Upozornenie | Organizátor podujatia si vyhradzuje právo zrušiť 
alebo presunúť termín konania podujatia v prípade nízkeho počtu 
účastníkov alebo z iných objektívnych dôvodov. 
O prípadnom zrušení/presune termínu budú účastníci včas 
informovaní.

NÁRODNÝ PROJEKT
„PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MSP“



Spôsob registrácie

Uchádzač o účasť na podujatí musí vyplniť  
on-line prihlášku pozostávajúcu z:

• registračného formulára zverejneného 
podľa harmonogramu podujatí,

• formulára 1 „Vyhlásenie na kvalifikovanie 
sa ako MSP“2,

• formulára 2 „Vyhlásenie žiadateľa o 
splnení podmienok účasti v Schéme na 
podporu malého a stredného podnikania 
v SR“3,

• formulára 3 „Prehľad prijatej pomoci de 
minimis za posledné 3 roky“4.

Pri vypĺňaní registračného formulára bude 
uchádzač požiadaný o vloženie príloh 
(formulárov 1, 2, 3). Preto je potrebné si tieto 
formuláre vopred pripraviť, naskenovať ich a 
vložiť do registrácie. Originály formulárov 1, 
2, 3 je potrebné doručiť osobne alebo zaslať 
poštou na adresu:

Národný projekt
Agentúra SARIO

Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava

Spôsob a termín oznámenia 
výsledkov výberu

Každá spoločnosť, ktorá sa prihlásila k účasti 
na podujatí, bude upovedomená o výsledku 
výberu, a to najneskôr 10 pracovných dní od 
dátumu ukončenia registrácie.
Vyplnenie registračného formulára 
automaticky negarantuje účasť na podujatí.
Úspešní uchádzači budú následne pozvaní  
do agentúry SARIO k podpisu zmluvy 
o spolupráci.

V prípade akýchkoľvek 
dodatočných otázok nás 
neváhajte kontaktovať:
Ján Sventek  
jan.sventek@sario.sk
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Poznámky
1 Prihlášky inou formou ako vyplnením registračného 
formulára (email, telefonát) nebudú akceptované.

2 Vyhlásenie je k dispozícii na stiahnutie na webovej 
stránke agentúry SARIO/Podpora MSP.

3 Vyhlásenie žiadateľa je k dispozícii na stiahnutie na 
webovej stránke agentúry SARIO/Podpora MSP.

4 Formulár „Prehľad prijatej pomoci de minimis“
je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke agentúry 
SARIO/Podpora MSP.

Kontakt

NÁRODNÝ PROJEKT
„PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MSP“

Čo je formulár 
„Prehľad prijatej pomoci de 

minimis za posledné 3 roky“?

Uchádzač musí vyplniť formulár,
 v  ktorom uvedie informácie o prijatej pomoci 

de minimis z predchádzajúcich 2 fiškálnych 
rokov a z prebiehajúceho fiškálneho roka, 
a to aj od iných poskytovateľov pomoci 

alebo v rámci iných schém pomoci 
de minimis. Kumulatívna suma prijatej 
pomoci nesmie presiahnuť 200 000 €.

Uchádzač si uvedené informácie môže 
skontrolovať na stránke 
www.statnapomoc.sk 

alebo https://semp.kti2dc.sk/.



PREDVÝJAZDOVÉ PORADENSKÉ STRETNUTIA 

Ide o poradenstvo pre účastníkov 
veľtrhov, podnikateľských misií v 
zahraničí a sourcingových podujatí 
v zahraničí vo forme stretnutí.

Cieľom týchto predvýjazdových 
poradenských stretnutí bude 
poskytnúť účastníkom uvedených 
podujatí poradenstvo, ktoré bude 
obsahovať základnú informáciu 
o teritóriu, pokyny k podujatiu, 
relevantné kontakty na partnerov 
v teritóriu, poradenstvo 
k financovaniu a poisteniu 
exportovaného tovaru alebo služby 
vzhľadom na dané teritórium, 
poradenstvo k prevereniu bonity 
obchodného partnera v teritóriu 
a pod. 

Predvýjazdové poradenské 
stretnutia budú vychádzať 
z dopytu registrovaných 
slovenských spoločností na 
jednotlivé podujatia. Nárok na účasť 
na predvýjazdových poradenských 
stretnutiach vzniká každému 
účastníkovi veľtrhu/výstavy, 
podnikateľských misií 
v zahraničí a sourcingových 
podujatí v zahraničí, ktorý vyplní 
registračný formulár. 

Spôsob registrácie

Účastník veľtrhu/výstavy, podnikateľskej 
misie v zahraničí a sourcingového 
podujatia v zahraničí, ktorý má záujem 
o účasť na predvýjazdovom poradenskom 
stretnutí, musí vyplniť on-line prihlášku 
pozostávajúcu z registračného formulára 
uverejneného na webovej stránke 
k danému podujatiu.
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EXPORTNÁ AKADÉMIA V CENTRÁLE 
SARIO A V REGIÓNOCH SR

Exportná akadémia 
v rámci národného projektu 
„Podpora internacionalizácie MSP“ 
zabezpečuje školiace, poradenské, 
tréningové aktivity 
a sprostredkovanie zručností 
v oblasti zahraničného obchodu 
realizáciou proexportne 
zameraných seminárov. Semináre 
v rámci Exportnej akadémie budú 
organizované v regiónoch 
Slovenska a takisto v centrále 
SARIO v Bratislave.

Cieľom Exportnej akadémie je 
zvýšiť úroveň znalostí techník 
a praktík v oblasti zahraničného 
obchodu slovenských MSP z radov 
vývozcov, ktoré podporia ich ďalšiu 
expanziu aj na nové a rizikovejšie 
zahraničné trhy.

Proexportné semináre Exportnej 
akadémie sa zameriavajú 
na „hard skills“, t. j. techniky 
a operácie v zahraničnom obchode, 
ako aj „soft skills“, napr. negociačné 
zručnosti v styku so zahraničným 
partnerom, komunikácia, 
prezentácia a kultúrne odlišnosti  
a zvyklosti v záujmových 
teritóriách. Súčasťou Exportnej 
akadémie je aj poradenstvo na 
základe zdieľaných informácií, 
praktických tréningov a úspešných 
príkladov z praxe.

Čo podpora nezahŕňa?

Podpora nezahŕňa ostatné náklady 
spojené s účasťou na seminári:

• cestovné náklady

• pobytové náklady

 

 

Čo je zahrnuté v podpore?

• bezplatný vstup na seminár

• zabezpečenie konferenčných 
priestorov spolu s technickým 
vybavením a občerstvením

• nepretržitá asistencia 
zamestnancov agentúry SARIO

• zabezpečenie lektorov  
na odborné témy

• sprievodný program podujatí – 
success stories a pod. 

• prezentačné materiály
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Spôsob registrácie

Účastník veľtrhu/výstavy, podnikateľskej 
misie v zahraničí a sourcingového 
podujatia v zahraničí, ktorý má záujem 
o účasť na predvýjazdovom poradenskom 
stretnutí, musí vyplniť on-line prihlášku 
pozostávajúcu z registračného formulára 
uverejneného na webovej stránke 
k danému podujatiu.

NÁRODNÝ PROJEKT
„PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MSP“



Kritériá výberu uchádzača

Pre slovenské MSP, ktoré sa zúčastnia 
seminára, budú platiť základné výberové 
podmienky: 

• vyplnenie on-line prihlášky so všetkými 
náležitosťami, uverejnenej na webovej 
stránke agentúry SARIO /Podpora MSP1, 

• splnenie kritéria definície MSP, 
umiestnenie sídla spoločnosti mimo 
Bratislavského kraja a preukázanie, že 
činnosť spoločnosti priamo súvisí so 
sektorovým zameraním seminára, 

• splnenie kritérií stanovených v schéme 
pomoci de minimis. 

• O podporu v rámci Národného projektu 
sa nemôže uchádzať podnik  
v ťažkostiach. 
 

Počet miest na seminároch je limitovaný. Ak 
uchádzač splní uvedené základné podmienky, 
bude zaradený medzi účastníkov na seminári 
na základe nasledujúcich kritérií: 

• uprednostnený bude ten uchádzač, ktorý 
sa v rámci národného projektu „Podpora 
internacionalizácie MSP“ ešte nezúčastnil 
žiadneho seminára, 

• uprednostnený bude ten uchádzač, 
ktorého sídlo sa nachádza v najmenej 
rozvinutých okresoch SR, 

• o poradí uchádzačov rozhoduje dátum  
a čas registrácie. 

Agentúra SARIO overí, či sú údaje v 
registračnom formulári a v prílohách 
žiadosti pravdivé a v súlade so stanovenými 
podmienkami poskytnutia pomoci. 
V prípade naplnenia plánovanej kapacity 
na konkrétny seminár budú ostatní žiadatelia 
spĺňajúci podmienky poskytnutia pomoci 
zaradení na čakaciu listinu na základe dátumu 
a času vyplnenia registračného formulára.
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Upozornenie | Organizátor podujatia si vyhradzuje právo 
zrušiť alebo presunúť termín konania seminára v prípade 
nízkeho počtu účastníkov alebo z iných objektívnych 
dôvodov. O prípadnom zrušení/presune termínu budú 
účastníci včas informovaní.

NÁRODNÝ PROJEKT
„PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MSP“



16

Spôsob registrácie

Uchádzač o účasť na seminári musí vyplniť 
on-line prihlášku pozostávajúcu z:

• registračného formulára zverejneného podľa 
harmonogramu seminárov,

• formulára 1 „Vyhlásenie na kvalifikovanie sa 
ako MSP“2,

• formulára 2 „Vyhlásenie žiadateľa o splnení 
podmienok účasti v Schéme na podporu 
malého a stredného podnikania v SR“3,

• formulára 3 „Prehľad prijatej pomoci de 
minimis za posledné 3 roky“4.

Pri vypĺňaní registračného formulára bude 
uchádzač požiadaný o vloženie príloh 
(formulárov 1, 2, 3). Preto je potrebné si tieto 
formuláre vopred pripraviť, naskenovať ich 
a vložiť do registrácie. Originály formulárov 1, 
2, 3 je potrebné doručiť osobne alebo zaslať 
poštou na adresu:

Národný projekt
Agentúra SARIO

Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava

Spôsob a termín oznámenia 
výsledkov výberu

Každá spoločnosť, ktorá sa prihlásila 
k účasti na seminári, bude upovedomená 
o výsledku výberu, a to najneskôr 10 
pracovných dní od dátumu ukončenia 
registrácie.
Vyplnenie registračného formulára 
automaticky negarantuje účasť na seminári.
Úspešným uchádzačom bude zaslaná 
potvrdená pozvánka na seminár. 

V prípade akýchkoľvek dodatočných 
otázok nás neváhajte kontaktovať:
Jana Jarošová    
jana.jarosova@sario.sk
Petra Hudáková    
petra.hudakova@sario.sk

Poznámky
1 Prihlášky inou formou ako vyplnením registračného 
formulára (email, telefonát) nebudú akceptované.

2 Vyhlásenie je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke 
agentúry SARIO/Podpora MSP. 

3 Vyhlásenie žiadateľa je k dispozícii na stiahnutie na 
webovej stránke agentúry SARIO/Podpora MSP.

4 Formulár „Prehľad prijatej pomoci de minimis“ je k 
dispozícii na stiahnutie na webovej stránke agentúry SARIO/
Podpora MSP.

Kontakt

NÁRODNÝ PROJEKT
„PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MSP“

Čo je formulár 
„Prehľad prijatej pomoci de 

minimis za posledné 3 roky“?

Uchádzač musí vyplniť formulár,
 v  ktorom uvedie informácie o prijatej pomoci 

de minimis z predchádzajúcich 2 fiškálnych 
rokov a z prebiehajúceho fiškálneho roka, 
a to aj od iných poskytovateľov pomoci 

alebo v rámci iných schém pomoci 
de minimis. Kumulatívna suma prijatej 
pomoci nesmie presiahnuť 200 000 €.

Uchádzač si uvedené informácie môže 
skontrolovať na stránke 
www.statnapomoc.sk 

alebo https://semp.kti2dc.sk/.



Bližšie informácie o národnom projekte 
„Podpora internacionalizácie MSP“ nájdete na:  
www.sario.sk/sk/podpora-internacionalizacie-msp

SARIO  Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Trnavská cesta 100  821 01 Bratislava
    GPS +48O 8´52.77”, +17O 9´20.27”
np@sario.sk  +421/2/58 260 100


	OVERIŤ: 
	Button2: 
	Button3: 
	Button4: 
	Button5: 
	Button6: 
	Button7: 


