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Priorita 1. Podpora hospodárskej činnosti a trvalo     
udržate ľného rozvoja cie ľového územia 

 

Opatrenie č. 1.1. Rozvoj malého a stredného podnikania  
 
Aktivity opatrenia: 
 
1. podpora zakladania nových MSP vrátane živnostník ov, 
2. rozšírenie existujúcich MSP, 
3. zmena výrobného procesu  v existujúcich MSP (pom ocou racionalizácie, diverzifikácie 

alebo modernizácie), 
4. prevzatie alebo nákup MSP, ktorého prevádzkovani e podnikate ľ skon čil alebo by musel 

ukon čiť, ak by nebol odkúpený, 
5. transfer inovatívnych a informa čných technológií, podpora inovácie výrobných 

postupov, 
6. podpora poskytovania poradenských a konzulta čných služieb podnikate ľom,  
7. prvá ú časť podnikate ľa na výstave alebo ve ľtrhu, súvisiaca s jeho podnikate ľskou 

činnos ťou, 
 (Prvou účasťou na výstave alebo veľtrhu sa rozumie prvá účasť na špecializovanom veľtrhu alebo 

výstave v príslušnej krajine, týkajúca sa prezentácie hlavnej činnosti podnikateľa.  Nezáleží na tom, či 
bola financovaná z vlastných prostriedkov, prostriedkov štátneho rozpočtu a/alebo z prostriedkov 
Európskeho spoločenstva alebo z iných zdrojov.) 

8. prvá ú časť na obchodných misiách v zahrani čí, 
 (Prvou účasťou na obchodnej misii sa rozumie prvá účasť na oficiálne zorganizovanej skupinovej 

pracovnej ceste v príslušnej krajine s presne určenými cieľmi a programom, ktorý musí byť prílohou 
žiadosti. Nezáleží na tom, či bola financovaná z vlastných prostriedkov, prostriedkov štátneho rozpočtu 
a/alebo z prostriedkov Európskeho spoločenstva, alebo z iných zdrojov.) 

9. pomoc za čínajúcim podnikate ľom využívajúcim inkubátory, 
10. prenájom priestorov a budov v priemyselnej zóne , vo vedecko-technologickom parku 

alebo v inova čnom centre, t. j. na území, v ktorom sa sústre ďuje priemyselná činnos ť 
(výroba) alebo služby  (týkajúce sa vedecko-technickej činnosti a kvartérneho sektora), 

11. vypracovanie štúdií a projektových dokumentácií via zaných na aktivity uvedené 
v opatreniach 1.1. programového doplnku JPD 2  (pozri „Schéma podpory malých a stredných 
podnikateľov JPD 2 – schéma pomoci de minimis“). 

 
Aktivity č. 1. – 8. musia spĺňať podmienky a kritériá schémy štátnej pomoci „Schéma podpory malého 
a stredného podnikania JPD 2“.  
Aktivity č. 9. až 11. musia spĺňať podmienky a kritériá schémy podpory malých a stredných podnikat eľov 
JPD 2 (Schéma pomoci „ de minimis “ ) evidovanej na Ministerstve financií SR. 
 
Maximálna intenzita pomoci  pre projekty v rámci tejto schémy je nasledujúca: 

• Maximálna intenzita pomoci na investičné projekty realizované na cieľovom území je 30 % za 
podmienok, že sa zaviaže využívať obstaraný majetok na cieľovom území najmenej 5 rokov a jeho 
spoluúčasť na obstaraní majetku je najmenej 70 %. 

 
• pre projekty v oblasti poradenských a konzultačných služieb a prvú účasť podnikateľa na výstavách 

a veľtrhoch a obchodných misiách 50% z celkových oprávnených nákladov na projekt (z toho 15% 
ERDF 35% štátny rozpočet SR) 

 
Maximálna výška pomoci na projekt  

• Max. výška pom. na inv. projekty je 40 mil. SKK, pričom celkové opr. náklady na projekt nesmú 
presiahnuť 133,333 mil SKK. 

• Max. výška pomoci pre prvú účasť na veľtrhu, výstave a zahr. misii je 2 mil. SKK, pričom celkové opr. 
nákl. na projekt nesmú presiahnuť 4 mil SKK. 

• Max. výška pomoci pre poradenské a konzultačné služby je 4.000.000 SKK, pričom celkové opr. nákl. 
na projekt nesmú presiahnuť 8 mil SKK.   

 
Min. výška pomoci na projekt nie je stanovená. 



 

 

Opatrenie č. 1.2. Podp. spolo čných služieb pre podnikate ľov 
 
 
Aktivity opatrenia: 
 
 
1. Podpora výstavby, zakladania a rozvoja inkubátor ov. 
 (Touto podporou môže VÚC, mesto alebo mestská časť, obec alebo združenie miest a obcí ponúknuť 

začínajúcemu podnikateľovi vhodné priestory, kancelársku infraštruktúru a komplexné služby. Okrem 
budovania všeobecných inkubátorov to môžu byť aj výskumno-vývojové, inovačné, technologické 
inkubátory. Začínajúci podnikatelia, ktorí majú záujem o prenájom priestorov v inkubátore za nižšie 
nájomné ako je trhové nájomné, môžu požiadať o pomoc podľa Schémy podpory malých a stredných 
podnikateľov JPD 2 (schéma pomoci de minimis). Prevádzkovateľom týchto priestorov musí byť 
správcovská spoločnosť založená VÚC, mestom alebo mestskou časť, obcou alebo združením miest a 
obcí). 

2. Podpora výstavby priemyselných zón, vedecko – techn ologických parkov a 
inova čných centier, výskumných a vývojových centier  t.j. území, na ktorých sa 
sústreďuje priemyselná činnosť (výroba) alebo služby najmenej dvoch podnikateľských 
subjektov a podpora budovania infraštruktúry, potrebnej na ich  zabezpečenie. 

3. Rekonštrukcia nevyužívaných budov a  areálov pre  účely podnikate ľských aktivít. 
 (Prenájom priestorov, na výstavbu ktorých bola poskytnutá pomoc, sa musí realizovať v trhových cenách. 

Prevádzkovateľom týchto priestorov musí byť správcovská spoločnosť, založená VÚC, mestom alebo 
mestskou časťou, obcou alebo združením miest a obcí). 

4. Výstavba technickej infraštruktúry v súvislosti s aktivitami tohto opatrenia. 
5. Podpora využívania informa čných technológií a služieb  (napr. vybudovanie počítačových 

sietí, vytvorenie informačného systému samosprávy, sprístupňujúceho potrebné informácie pre 
podnikateľov, transfer IT technológií). 

 
 
Maximálna miera pomoci  pre projekty v rámci tohto opatrenia je 95% z celkových oprávnených 
nákladov na projekt. V súlade s ods. 3 b) článok 29 Nariadenia EK č. 1260/1999, maximálna miera 
podpory z ERDF pre toto opatrenie je 50% z celkových oprávnených nákladov na projekt; štátny 
rozpočet SR sa podieľa 45% z celkových oprávnených nákladov na projekt.  
 
Konečný prijímate ľ sa musí podie ľať 5% na celkových oprávnených nákladoch projektu . 
 
Minimálna a maximálna výška pomoci na projekt  
 
Minimálna výška pomoci je 300.000.-SKK 
Maximálna výška pomoci: nie je stanovená  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Opatrenie č. 1.3. Rozvoj podnikate ľských aktivít a služieb v oblasti 
cestovného ruchu a rekreácie  
 
Aktivity opatrenia: 
 
1. výstavba nových alebo rekonštrukcia a modernizác ia existujúcich zariadení v oblasti 

cestovného ruchu a rekreácie, 
2. výstavba nových alebo rekonštrukcia a modernizác ia existujúcich zariadení obchodnej 

a kongresovej turistiky,  
3. výstavba nových alebo rekonštrukcia a modernizác ia existujúcich ubytovacích zariadení 

pod ľa platnej kategorizácie ur čenej vo vyhláške MH SR č. 419/2001 Z. z., ktorou sa 
upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klas ifika čné znaky na ich zara ďovanie do 
tried, 

4. výstavba alebo rekonštrukcia a modernizácia exis tujúcich stravovacích zariadení priamo 
v objekte ubytovacieho zariadenia alebo výstavba no vých samostatných stravovacích 
zariadení,  

5. výstavba nových alebo rekonštrukcia a modernizác ia existujúcich zariadení 
poskytujúcich doplnkové služby v oblasti cestovného  ruchu a rekreácie (kúpalísk, 
otvorených a krytých plavární, bazénov, hygienickýc h zariadení, športovo – rekrea čných 
zariadení, relaxa čných centier, sáun, posilovní, detských ihrísk, pož ičovní športových 
potrieb, at ď.), 

6. obstaranie zariadení, spojených s výstavbou nových alebo rekonštrukciou 
a modernizáciou existujúcich  zariadení, poskytujúcich doplnkové služby v oblasti  
cestovného ruchu a rekreácie,  (nákup malých vodných plavidiel, vodných bicyklov, zasnežovacích 
zariadení, zariadení na úpravu tratí, strojov a zariadení na športovo-rekreačné a relaxačné činnosti, atď.) 

7. vybudovanie informa čného a rezerva čného systému, 
8. podpora poskytovania poradenských a konzulta čných služieb podnikate ľom v oblasti 

cestovného ruchu a rekreácie  (za účelom usmernenia ich rozvojových aktivít v súlade s potrebami 
trhu a s progresívnymi tendenciami rozvoja) predovšetkým so zreteľom na potrebu zvýšenia účasti a 
zaangažovania nedostatočne zastúpených skupín obyvateľstva, 

9. prvá ú časť podnikate ľa na výstavách a ve ľtrhoch súvisiacich s jeho podnikate ľskou 
činnos ťou v oblasti rekreácie a cestovného ruchu, 

10. prvá ú časť na obchodných misiách v zahrani čí, 
11. podpora a úhrada nákladov na štúdie a projektové do kumentácie v zmysle opatrenia  

(pozri „Schéma podpory malých a stredných podnikateľov JPD 2 - schéma pomoci de minimis“). 
 
Maximálna intenzita pomoci  je pre projekty v rámci tejto schémy nasledujúca: 

• Max. intenzita pomoci na investičné projekty realizované na cieľovom území je 30 % za 
predpokladu, že príjemca pomoci spĺňa všetky podmienky definície MSP podľa čl. E 
schémy, a za podmienok, že sa zaviaže využívať obstaraný majetok na cieľovom území 
najmenej 5 rokov a jeho spoluúčasť na obstaraní majetku je najmenej 70 %. 

• na projekty v oblasti poradenských a konzultačných služieb a prvú účasť podnikateľa na 
výstavách, a veľtrhoch a obchodných misiách 50% z celkových oprávnených nákladov na 
projekt (z toho 15% ERDF, 35% štátny rozpočet SR) 

 
Maximálna výška pomoci na projekt  
 
Maximálna výška pomoci na investičné projekty je 40.000.000 SKK, pričom celkové oprávnené 
náklady na projekt nesmú presiahnuť 133.333.000 SKK . 
Maximálna výška pomoci na prvú účasť na veľtrhu, výstave alebo na zahraničnej obchodnej misii je 
2.000.000 SKK, pričom celkové oprávnené náklady na projekt nesmú presiahnuť 4.000.000 SKK. 
Maximálna výška pomoci pre poradenské a konzultačné služby je 4.000.000 SKK, pričom celkové 
oprávnené náklady na projekt nesmú presiahnuť 8.000.000 SKK.   
 
Minimálna výška pomoci na projekt nie je stanovená. 
 



Opatrenie č.1.4. Podpora spolo čných služieb v oblasti cestovného ruchu 
a rekreácie  
 
Aktivity opatrenia:   
1. podpora zlepšovania kvality životného prostredia  v súvislosti s rozvojom cestovného ruchu 

a rekreácie   (napr. vyčistenie jazier), 
2. podpora sprístup ňovania atraktivít územia v súlade s podmienkami prí slušnej ochrany územia, 
3. podpora dobudovania a napojenia miestnych cyklot rás na medzinárodnú dunajskú a moravskú 

cyklotrasu, 
4. podpora výstavby technickej infraštruktúry pre p otreby rozvoja cestovného ruchu a rekreácie, 
5. podpora budovania systému priestorovej orientáci e, 
6. podpora vybudovania vlastného informa čného a rezerva čného systému  (e-booking), 
7. podpora napojenia na jednotný informa čný systém cestovného ruchu tak, aby strediská 

cestovného ruchu v SR vytvorili jednotnú sie ť,  poskytujúcu všetky potrebné informácie pre 
turistov,  (budú sa využívať všetky spôsoby komunikácie – propagačné materiály, internet,... Vytvorenie 
jednotného informačného systému CR je podporované v rámci opatrenia 2.3. SOP Priemysel a služby - 
marketingové a propagačné aktivity regiónu), 

8. podpora zria ďovania turistických informa čných kancelárií (TIK-ov, infokioskov), 
9. podpora propagácie CR, kultúrnych, športových ak tivít a rekreácie v regióne, zameraná na 

prilákanie turistov a návštevníkov, 
10. podpora skvalit ňovania podmienok komplexných stredísk cestovného ru chu, 
11. podpora vytvárania podmienok na rozvoj  cestovn ého ruchu a rekreácie, 
12. podpora prípravy územno - plánovacej a projekto vej dokumentácie, súvisiacej s cestovným 

ruchom a rekreáciou a vypracovania štúdií v zmysle opatrenia. 
 
Maximálna miera pomoci  pre projekty v rámci tohto opatrenia je 95% z celkových oprávnených nákladov na projekt. 
Z toho v súlade s Nariadením EK č. 1260/1999, článok 29 ods. 3 b) maximálna miera podpory z ERDF pre toto opatrenie 
je 50% z celkových oprávnených nákladov na projekt; štátny rozpočet SR sa podieľa 45% z celkových oprávnených 
nákladov na projekt.  
 
Kone čný prijímate ľ sa musí podie ľať 5% z celkových oprávnených nákladov na projekt . 
Minimálna a maximálna výška pomoci na projekt  
Minimálna výška pomoci je 300.000.-SKK.  
Maximálna výška pomoci nie je stanovená 

 

Opatrenie č.1.5. Obnova a rozvoj obcí a zachovanie kultúrneho dedi čstva  
 
Aktivity opatrenia: 
1. podpora vypracovania programov hospodárskeho a soci álneho rozvoja  VÚC, miest alebo 

mestských častí, obcí alebo združení miest a obcí, 
2. podpora tvorby územných plánov, projektových dok umentácií, štúdií zhodnotenia, príp. 

využitia územia, plánov a projektov súvisiacich  s obnovou verejných priestorov, 
3. podpora rekonštrukcie a výstavby nových kultúrny ch zariadení a úprava ich okolia, 
4. podpora rekonštrukcie a modernizácie budov a objekt ov historického, kultúrneho 

a národného významu a úprava ich okolia  (Podľa zákona NR SR č. 49 /2002  Z.z. o ochrane 
pamiatkového fondu sa kultúrne pamiatky a národné kultúrne pamiatky zapísané v Ústrednom zozname kultúrnych 
pamiatok považujú za "národné kultúrne pamiatky". Objekt musí byť zapísaný v ústrednom zozname pamiatkového 
fondu, ktorý sa člení na 4 registre: register hnuteľných kultúrnych pamiatok, register nehnuteľných kultúrnych 
pamiatok, register pamiatkových rezervácií, register pamiatkových zón) 

5. podpora úpravy verejných priestranstiev (dôležit ých priestorových areálov obcí a miest 
s multifunk čným využitím) a fasád budov na verejných priestrans tvách, parkov,  
náučných chodníkov, potokov a vodných plôch v intravilá ne obce, 

6. podpora výstavby a rekonštrukcie remeselných dvo rov, podporujúcich oživenie 
tradi čných remesiel a zamestnaní, 
(Touto podporou môže VÚC, mesto alebo mestská časť, obec alebo združenie miest a obcí ponúknuť 
začínajúcemu podnikateľovi vhodné priestory, kancelársku infraštruktúru a komplexné služby. Začínajúci 
podnikatelia, ktorí majú záujem o prenájom priestorov v remeselnom dvore za nižšie nájomné ako je trhové 
nájomné, môžu požiadať o pomoc podľa Schémy podpory malých a stredných podnikateľov JPD 2 (schéma 
pomoci de minimis). Prevádzkovateľom týchto priestorov musí byť správcovská spoločnosť založená VÚC, mestom 
alebo mestskou časť, obcou alebo združením miest a obcí). 

7. podpora obnovy kultúrnych  tradícií a zvykov,  
8. podpora prístupu k informa čným technológiám a rozšírenie služieb  v tejto obla sti  (napr. 

technické riešenia informačného systému samosprávy, spracovanie agendy úradov samospráv 
implementáciou najnovších technológií, infokiosky, internetové centrá napr. vo verejných knižniciach). 

 


