
 Sektorový Opera čný program Priemysel a služby 
 

 
Priorita 1. „Rast konkurencieschopnosti priemyslu a  služieb s 
využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu“ 
 
 
Opatrenie 1.1: Podpora rozvoja nových a existujúcic h podnikov a služieb  
 

 Podpora vzniku nových podnikov a stabilizácie a rozvoja existujúcich podnikov orientovaných na zavádzanie 
nových progresívnych technológií, strojov, prístrojov a zariadení, ako aj ekologických technológií (napr. 
čistička odpadových vôd pre technológie v areáli podniku, atď.), vrátane nevyhnutného hardwaru a softwaru  

 Podpora vzniku nových podnikov a stabilizácie a rozvoja existujúcich podnikov orientovaných na výstavbu, 
rozšírenie, rekonštrukciu budov alebo prevádzkových priestorov potrebných na zabezpečenie priemyselnej 
výroby, remeselnej výroby alebo služieb priemyselnej povahy  

 Podpora výrobcov využívajúcich domáce suroviny (drevo, nerudné suroviny, atď.)  
 Podpora poradenských služieb súvisiacich s implementáciou moderných systémov riadenia a organizácie 

podniku a progresívnych metód v marketingu  
 Poradenské služby ako finančné poradenstvo (nie daňové a účtovné), technologické poradenstvo, t.j. 

analýza výrobných procesov a návrh optimalizácie výroby, technologických procesov, podpora 
novovzniknutých podnikateľov a živnostníkov vo výrobnom sektore a výrobných službách, podpora 
organizovania workshopov v záujme vytvárania väzieb MSP s veľkými podnikmi  

 Ďalšie podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia 
 
Príjemcovia pomoci: Podnikateľské subjekty 
 
 
Opatrenie 1.2: Podpora budovania a rekonštrukcie in fraštruktúry  
 

 Podpora projektov budovania inkubátorov pre začínajúcich podnikateľov a živnostníkov a pre aplikovaný 
výskum. Touto podporou môže konečný prijímateľ ponúknuť začínajúcemu podnikateľovi alebo živnostníkovi 
vhodné priestory, kancelársku infraštruktúru a komplexné služby  

 
 Podpora budovania priemyselných parkov vo forme tzv. parkov na zelenej lúke a prípadne tzv. hnedých 

parkov a podpora rekonštrukcie výrobných hál, t.j. území, na ktorom sa sústredí priemyselná činnosť alebo 
služby aspoň jedného podnikateľského subjektu; v prípade výstavby na zelenej lúke sa musia uskutočniť 
adekvátne konzultácie  

 
 Podpora budovania technologických parkov, zameraných na podporu podnikania pre rôzne odvetvia 

priemyslu s tým, že tieto technologické parky budú poskytovať podnikateľom služby vo výrobnom procese 
(technologický postup výroby)  

 
 Podpora budovania výskumných a vývojových centier, kde si podnikatelia budú môcť riešiť problematiku v 

oblasti aplikovaného výskumu, zmeny dizajnu, problémy v oblasti noriem atď. Výskumné a vývojové centrum 
môže byť centrom so zriadenými výskumno-vývojovými a projektovými kapacitami, ktoré poskytujú 
výskumné a vývojové služby pre podnikateľov  

 
 Modernizácia a prepojenie vedeckých, akademických a technických knižníc s podnikateľskou praxou (tieto 

oprávnené aktivity zahŕňajú vedecké, akademické a technické knižnice aj v Bratislave);  
 

 Podpora založenia inštitútu pre rozvoj živnostenského podnikania, vrátane vybavenia typových dielní pre 
jednotlivé druhy priemyselnej výroby a služieb  

 
 Podpora a úhrada nákladov na poradenské služby, štúdie a projekty, v zmysle opatrenia  

  
 Ďalšie podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia 

 
Kone čný prijímate ľ: 
Vyššie územné celky*, mestá/mestské časti a obce, ich vzájomné združenia; rozpočtové a príspevkové 
organizácie zriadené mestami, obcami a VÚC zabezpečujúce rozvoj priemyslu a vybraných služieb; 
Národná, vedecké, akademické a technické knižnice; Slovenská živnostenská komora. 
 
 
 
 
 



Opatrenie 1.3: Podpora podnikania, inovácií a aplik ovaného výskumu  
 

 Podpora priemyselného výskumu zameraná na systematické získavanie nových poznatkov a ich praktické 
využitie pri vývoji nových výrobkov, procesov, technologických postupov a zariadení alebo služieb alebo pri 
podstatnom zdokonalení existujúcich výrobkov, procesov, technologických postupov a zariadení alebo 
služieb (vrátane špecializovaného poradenstva pri vypracovávaní dokumentácie kvality v procese riadenia 
kvality, pri implementácii systémov manažérstva kvality)  

 
 Podpora predsúťažného vývoja – usmernenie výsledkov výrobného výskumu do plánu, projektu, úpravy 

alebo návrhu nového, zmeneného alebo vylepšeného výrobku, postupu alebo služby určených na predaj 
alebo prenájom a ich systematické využívanie pri výrobe materiálov, zariadení, systémov, metód a postupov. 
Výstupom tohto procesu môže byť aj zhotovenie prvého nekomerčného prototypu a jeho overenie  

 
 Technické štúdie realizovateľnosti – štúdie, ktoré slúžia na prípravu priemyselného výskumu alebo 

predsúťažného vývoja  
 

 Príprava a budovanie systémov manažérstva kvality a externého predcertifikačného a certifikačného procesu 
súvisiaceho so zavádzaním systému manažérstva kvality. Oprávnenými projektmi sú projekty zamerané na 
zavádzanie systémov manažérstva kvality v súlade s medzinárodnými normami ISO 9000, ISO 14000, 
EMAS, VDA, BS, QS, Správnej výrobnej praxe, Správnej laboratórnej praxe, HACCP a ISO/TS 16 949, 
prípadne ďalších systémov, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť MSP v podporovaných oblastiach  

 
 Predcertifikačný audit je overenie stavu, v akom sa podnik nachádza po príprave, t.j. po absolvovaní školení, 

odborného poradenstva a konzultáciách. Na základe výsledkov externého predcertifikačného auditu sa 
operatívne odstraňujú prípadné nedostatky, ktoré audit odkryl. Po ich odstránení môže byť vykonaný audit, 
ktorý overí, či podnik definitívne napĺňa kritériá normy, na základe systému riadenia kvality zavedenom v 
podniku  

 
 Podpora projektov spojených s ochranou patentov, dizajnu, ochranných známok, úžitkových vzorov na 

Slovensku a v zahraničí podporujúcich využívanie patentovaných riešení nových, resp. inovovaných 
výrobkov  

 
 Podpora projektov spojených so získaním akreditácie a certifikácie na Slovensku a v zahraničí  

 
 Podpora projektov na tvorbu nových a aplikovaných technických noriem do praxe  

 
 Ďalšie podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia 

 
Príjemcovia pomoci: Podnikateľské subjekty, organizácie zriadené orgánmi štátnej a verejnej správy. 
 
 
 
Opatrenie 1.4: Podpora úspor energie a využitia obn ovite ľných zdrojov energie  
 

 Podpora investičných projektov je zameraná na úspory energie vo všetkých oblastiach priemyslu a služieb 
vrátane izolácie stavebných objektov za účelom zlepšenia ich tepelno-technických vlastností  

 
 Podpora investičných projektov je zameraná na kombinovanú výrobu elektriny a tepla v priemysle  

 
 Podpora investičných projektov je zameraná na využívanie obnoviteľných energetických zdrojov, tzn. 

výstavba, modernizácia alebo rekonštrukcia malých vodných elektrární, zariadení na energetické využitie 
biomasy, tepelných čerpadiel, ktorých chladiaci systém nesmie obsahovať tzv. „tvrdé“ freóny, zariadení na 
využitie slnečnej energie, zariadení na využitie geotermálnej energie, zariadení na využitie veternej energie  

 
 Rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zdrojov na báze fosílnych palív (napr. zvyšovanie účinnosti 

zariadení, zvyšovanie ročného stupňa využitia, znižovanie vlastnej spotreby energie a energetických médií a 
pod.)  

 
 Rekonštrukcia existujúcich systémov rozvodov energie a energetických médií (napr. zlepšenie izolácie 

potrubných rozvodov, výmena dopravných zariadení energetických médií, zavádzanie systémov na 
sledovanie úniku energetických médií, rekonštrukcia odovzdávacích staníc tepla a iné)  

 
 Ďalšie podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia 

 
Príjemcovia pomoci: Podnikateľské subjekty, organizácie zriadené orgánmi štátnej a verejnej správy. 
 

 
 
 



Opatrenie 1.5: Rozvoj zahrani čnej spolupráce a image SR  
 

 Prvá účasť podniku na výstavách a veľtrhoch, na obchodných misiách, odborných seminároch a 
konferenciách na Slovensku a v zahraničí  

 Poradenské a konzultačné služby poskytované jednorazovo v oblasti podpory marketingových a investičných 
informácií ako aj podpory internacionalizácie obchodu zamerané na spracovanie rešerší a štúdií o 
vnútornom trhu EÚ, ako aj trhoch tretích krajín, spracovanie štúdií realizovateľnosti o podnikateľskom 
prostredí alebo investičných príležitostiach v Slovenskej republike  

 Poradenské a konzultačné služby poskytované jednorazovo v oblasti podpory marketingových a investičných 
informácií ako aj podpory internacionalizácie obchodu zamerané na informatizáciu podnikov formou 
využívania elektronického podpisu a elektronického obchodovania  

 Poradenské a konzultačné služby poskytované jednorazovo v oblasti podpory marketingových a investičných 
informácií ako aj podpory internacionalizácie obchodu zamerané na zavádzanie progresívnych informačných 
technológií a technológií zameraných na vyhľadávanie informácií o zahraničných trhoch, ich teritoriálnej a 
komoditnej štruktúre, obchodných partneroch, legislatívnom prostredí a ďalších aspektoch rozvoja 
medzinárodnej spolupráce  

 Poradenské a konzultačné služby poskytované jednorazovo v oblasti podpory marketingových a investičných 
informácií ako aj podpory internacionalizácie obchodu zamerané na vývoj a realizáciu systémov interaktívnej 
internetovej komunikácie na báze podnik - podnik alebo podnik – konečný zákazník  

 Podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia 
Príjemcovia pomoci: Podnikateľské subjekty. 
 

 
Priorita 2. „Rozvoj cestovného ruchu“. 
 
Opatrenie 2.1: Podpora budovania a rekonštrukcie in fraštruktúry cestovného ruchu  
 

 Podpora investičných projektov zameraných na budovanie mikroinfraštruktúry súvisiacej so zariadeniami a 
strediskami cestovného ruchu, kultúrnymi a historickými objektmi, prírodnými atraktivitami (prístupové cesty 
a parkoviská a inžinierske siete), ktoré nadväzujú už na existujúce inžinierske siete v obci. Nevylučuje to 
projekty individuálneho zamerania s tým, že príslušný úrad životného prostredia vydá k danému projektu 
súhlasné stanovisko (napr. vybudovanie chemickej čistiarne odpadových vôd kapacitne nadväzujúcej na 
daný objekt využívaný v cestovnom ruchu); dokúpenie nehnuteľného majetku k pôvodnému majetku 
konečného prijímateľa za účelom dosiahnutia cieľa stanoveného v projekte  

 
 Podpora zriaďovania a obnovy turisticko-informačných kancelárií (prezentácia aktivít regiónu) a ich 

napojenie na informačný systém Slovenskej agentúry pre cestovný ruch na základe zmluvy so SACR  
 

 Výroba a inštalácia medzinárodne akceptovaných turistických značení (destinácií a atraktivít cestovného 
ruchu, kultúrnych, technických a historických pamiatok, prírodných atraktivít a pod.)  

 
 Podpora obnovy a ochrany nehnuteľného majetku kultúrne a historické pamiatky ako hrady, kaštiele a pod.) 

v priamej väzbe na cestovný ruch  
 

 Podpora kultúrnych aktivít (obnova a rekonštrukcia kultúrno-náučných chodníkov a podobných aktivít v 
priamej väzbe na cestovný ruch)  

 
 Rozvoj kultúrnych aktivít (festivaly, prezentácia národného folklóru, zvykov a tradícií, trhov, výstav atď.)  

 
 Podpora výstavby a rekonštrukcie verejných hygienických zariadení v strediskách cestovného ruchu  

 
 Podpora investičných projektov výstavby kúpalísk, bazénov a súvisiacich doplnkových zariadení v 

strediskách cestovného ruchu  
 

 Podpora investičných projektov výstavby lyžiarskych lanoviek a vlekov, zasnežovacích zariadení v 
strediskách cestovného ruchu, podpora zimného cestovného ruchu  

 
 Výstavba zariadení na obsluhu vodných plavidiel využívaných prevažne na účely cestovného ruchu (vodné 

móla, prístaviská a pod.)  
 

 Výstavba športovo-rekreačných zariadení (detské a športové ihriská v strediskách a lokalitách cestovného 
ruchu)  

 
 Budovanie, oprava a značenie turistických trás, cyklotrás, lyžiarskych tratí a chodníkov, oddychových 

priestorov, vyhliadok atď.  
 

 Obnova a revitalizácia prírodných atraktivít a pamiatok bezprostredne súvisiacich a nadväzujúcich na 
cestovný ruch  

 
 Ďalšie podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia 



 
Konečný prijímateľ: 
Vyššie územné celky*, mestá a obce, ich vzájomné združenia; rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené 
mestami, obcami a VÚC zabezpečujúce rozvoj kultúrneho dedičstva a cestovného ruchu; združenia obcí alebo miest 
s cirkvou (len v prípade využiteľnosti projektu pre cestovný ruch); združenie obcí alebo miest s mimovládnou 
organizáciou (v prípade, že mimovládna organizácia bude vystupovať ako partner na projekte a zároveň za 
podmienky, že zakladateľom alebo jedným zo zakladateľov mimovládnej organizácie nie je súkromný podnikateľský 
subjekt); rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené Ministerstvom kultúry SR. 
 
 
 
Opatrenie 2.2: Podpora podnikate ľských aktivít cestovného ruchu  
 
 

 Podpora investičných projektov výstavby nových a modernizácia existujúcich zariadení cestovného ruchu, 
napr. ubytovacie a stravovacie zariadenia, rekonštrukcia a modernizácia kultúrno-historických a prírodných 
objektov pre účely cestovného ruchu na území Slovenskej republiky; zariadenia a objekty musia byť vo 
vlastníctve alebo dlhodobom prenájme žiadateľa o pomoc  

 Investície do zariadení na prezentáciu kultúrnych aktivít (prezentácie národného folklóru, zvykov a tradícií, 
výstavy, kongresy, sympóziá a pod.)  

 Podpora doplnkových projektov športových služieb, kúpalísk, lyžiarskych lanoviek a vlekov, zasnežovacích 
zariadení, parkovacích zariadení, atď. Bezprostredne nadväzujúce na strediská a zariadenia kultúry a 
cestovného ruchu  

 Podpora modernizácie, obnovy a výstavby kúpeľných zariadení  
 Podpora modernizácie a výstavba bazénov (plavecký, detský, sedací, pre hendikepovaných a pod.) v 

zariadeniach cestovného ruchu  
 Podpora výstavby a modernizácie športovo-rekreačných zariadení, ich vybavenia (sáun, posilňovní a pod.) v 

zariadeniach cestovného ruchu, požičovní športových potrieb v strediskách cestovného ruchu, športových 
komplexov a detských areálov v strediskách cestovného ruchu  

 Výstavba a rekonštrukcia hygienických zariadení v strediskách cestovného ruchu  
 Kvalitatívny rozvoj zariadení a polyfunkčných objektov cestovného ruchu v kúpeľníctve  
 Obnova kultúrneho dedičstva a prírodného potenciálu, ktorý bude využitý na účely CR  
 Pomoc podnikateľom ponúkajúcim regionálne ucelené produkty cestovného ruchu, využívajúcich aj 

multiregionálnu spoluprácu, ako napr. cykloturistika, ekoturistika a kultúrna a turistika, atď.  
 Podpora investícií do služieb pre turistov a to napríklad nákup malých vodných plavidiel, vodných bicyklov, 

pltí a pod., nákup strojov, prístrojov a zariadení slúžiacich na mechanické zasnežovanie a úpravu lyžiarskych 
tratí (zariadenia na zasnežovanie a vodné zdroje tvoriace ich súčasť)  

 Podpora účasti podnikateľov na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu v Slovenskej republike a v 
zahraničí  

 Ďalšie podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia 
 
Konečný prijímateľ: Podnikateľské subjekty spĺňajúce definíciu MSP a organizácie zriadené orgánmi štátnej a verejnej 
správy, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, zodpovedajú vymedzeniu MSP a sú účastníkmi hospodárskej  súťaže. 
 
 
 
Opatrenie 2.3: Podpora propagácie cestovného ruchu a tvorba informa čného systému 
 

 Podpora propagácie na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu v SR, prezentáciách, ponukových 
akciách, seminároch a konferenciách v tuzemsku a v zahraničí a realizácia ďalších aktivít implementujúcich 
stratégiu prezentácie a propagácie Slovenska z hľadiska aktívneho cestovného ruchu  

 Podpora a spracovanie propagačných materiálov o cestovnom ruchu na celoslovenskej úrovni  
 Propagácia cestovného ruchu v SR v zahraničí (výstavy a veľtrhy cestovného ruchu, workshopy, 

prezentácie, pozývanie novinárov a touroperátorov), prezentačné filmy, CD-ROMy  
 Vytvorenie jednotného informačného systému cestovného ruchu a databáz cestovného ruchu s využitím 

nových technológií a internetu z hľadiska technickej úrovne a územného (regionálneho a miestneho) 
rozloženia a pokrytia Slovenska  

 Naplnenie a aktualizácia informačných databáz pre potreby rozvoja jednotlivých druhov aktívneho 
cestovného ruchu  

 Vytvorenie stratégie prezentácie a propagácie Slovenska ako krajiny cestovného ruchu a ich realizácia  
 Podpora vytvárania zahraničných zastúpení Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (ďalej len SACR)  
 Pozývanie zahraničných novinárov a touroperátorov, realizácia prezentačných DVD, CD-ROMov a TV 

spotov  
 Príprava štúdií (napr. štúdií realizovateľnosti, atď.) a projektov v súlade s Prioritou 2  
 Ďalšie podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia 

 
Konečný prijímateľ:  SACR 

 
 
 


