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OPERAČNÝ PROGRAM  
KONKURENCIESCHOPNOSŤ A  

HOSPODÁRSKY RAST 

Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti 

Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery 

Cieľ opatrenia  

− rast konkurencieschopnosti podnikov cez transfer inovácií a technológií 

Skupina oprávnených aktivít 

1. aktivity zamerané na modernizáciu strojov, prístrojov a zariadení, vybavenie 

skúšobní a technológií s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti a pridanej 

hodnoty vrátane nevyhnutného hardware a software 

2. aktivity zamerané na modernizáciu strojov, prístrojov a zariadení, s cieľom 

znižovania a odstraňovania negatívnych vplyvov priemyslu a služieb na 

životné prostredie vrátane nevyhnutného hardware a software 

3. malé stavebné úpravy, rekonštrukcia prevádzkových priestorov súvisiace s 

inováciou, ktoré výhradne úzko súvisia so zabudovaním nových strojov, 

prístrojov a zariadení, výrobných postupov a technológie (do oprávnených 

aktivít nespadajú ako oprávnené náklady 

4. rekonštrukcie budov a výstavba nových priestorov) 

5. podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania 

6. účasť slovenských výrobcov na veľtrhoch a výstavách v SR a v zahraničí, na 

medzinárodných obchodných misiách a konferenciách, účasť podnikateľov na 

subkontraktačných veľtrhoch 

7. vývoj a zavádzanie aplikácií elektronického obchodu 

8. ďalšie podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia 
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Oprávnené územie 

− celé územie SR okrem BSK 

Opatrenie Inovačné 

póly 

Obce v záujmovom 

území inovačných 

pólov rastu 

Kohézne 

póly 

Obce, ktoré nie sú 

pólmi rastu 

Opatrenie č. 1.1 Inovácie a 
technologické transfery 
 

    

Oprávnení prijímatelia 

− fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného 
zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených 
projektov 
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Opatrenie 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov 

Cieľ opatrenia  

− Zlepšovanie podmienok pre rozvoj podnikania a posilnenie kontaktov medzi MSP 

Skupina oprávnených aktivít 

1. výstavba a revitalizácia infraštruktúry hnedých priemyselných parkov 

(podpora rekonštrukcie a modernizácie bývalých priemyselných a 

podnikateľských lokalít pre ďalšie trvalo udržateľné investície na sanáciu a 

obnovu verejnej infraštruktúry podporujúce podnikanie) 

2. budovanie infraštruktúry zelených priemyselných parkov – výnimočne s 

veľkým socioekonomickým dopadom pre región po odsúhlasení MH SR 

3. výstavba a vybavenie hmotnej infraštruktúry (rekonštrukcia, alebo výstavba 

budov a technologických priestorov vrátane sieti) 

4. iné aktivity nešpecifikované súvisiace s projektom 

5. realizácia projektu pre ochranu spotrebiteľa 

6. ďalšie oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia 

Oprávnené územie 

− celé územie SR okrem BSK 

Opatrenie Inovačné 

póly 

Obce v záujmovom 

území inovačných 

pólov rastu 

Kohézne 

póly 

Obce, ktoré nie sú 

pólmi rastu 

Opatrenie č. 1.2 Podpora 
spoločných služieb pre 
podnikateľov 

    

Oprávnení prijímatelia 

− Verejný sektor 

Pre aktivitu hnedé a zelené parky je prijímateľom: 
− VÚC založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných 

celkov v znení neskorších predpisov; 
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− obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 

Pre ostatné aktivity realizované v rámci opatrenia budú oprávnení prijímatelia definovaní 
jednotlivo v každom projekte. 
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Opatrenie 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch 

Cieľ opatrenia  

− Zvyšovanie inovatívnosti v podnikoch 

Skupina oprávnených aktivít 

1. podpora v priemysle zameraná na systematické získavanie nových 

poznatkov a ich praktické využitie pri vývoji nových výrobkov, procesov, 

technologických postupov a zariadení alebo 

2. 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) 

3. podpora inovácií v priemysle a službách, 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 (vrátane 

výroby skúšobných stavov); analýza uskutočniteľnosti, tvorba konštrukčnej 

dokumentácie vrátane zakúpenia výpočtových a konštrukčných hardware a 

software na riadenie dát 

4. technické štúdie realizovateľnosti – analýza napr. technických riešení na 

úrovni patentov a úžitkových vzorov, inovatívnych aktivít z ekonomického, 

technického a technologického aspektu realizovateľnosti v praxi 

5. 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 
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ďalších systémov, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť podnikateľov v 

podporovaných oblastiach 

6. podpora predcertifikačného auditu pre overenie stavu, v akom sa podnik 

nachádza po príprave, t. j. po absolvovaní školení, odborného poradenstva 

a konzultáciách 

7. podpora projektov spojených s priemyselno-právnou ochranou vynálezov, 

úžitkových vzorov, ochranných známok a dizajnov na Slovensku a v 

zahraničí 

8. podpora projektov spojených s uplatňovaním nových metrologických 

postupov a harmonizáciou systémov kalibrácie 

9. podpora projektov spojených so získaním akreditácie a certifikácie na 

Slovensku a v zahraničí 

10. podpora účasti slovenských výrobcov na zasadnutiach technických komisií 

európskych a medzinárodných normalizačných organizácií  

11. podpora projektov na tvorbu nových a aplikovaných technických noriem do 

praxe 

12. ďalšie podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia 

Oprávnené územie 

− celé územie SR okrem BSK 

Opatrenie Inovačné 

póly 

Obce v záujmovom 

území inovačných 

pólov rastu 

Kohézne 

póly 

Obce, ktoré nie sú 

pólmi rastu 

Opatrenie č. 1.3 Podpora 

inovačných aktivít v podnikoch  
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Oprávnení prijímatelia 

− fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného 
zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených 
projektov 
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Prioritná os 2 Energetika 

Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a 
zavádzanie progresívnych technológií v energetike 

Cieľ opatrenia  

− Zvýšenie energetickej efektívnosti primárnych energetických zdrojov a zvýšenie 
podielu spotreby OZE na celkovej spotrebe energie 

Skupina oprávnených aktivít 

1. úspory energie vo všetkých oblastiach priemyslu a služieb vrátane izolácie 

stavebných objektov za účelom zlepšenia ich tepelno-technických vlastností 

2. vysokoúčinná kombinovaná výroba elektriny a tepla 

3. využívanie obnoviteľných energetických zdrojov, tzn. výstavba, modernizácia 

alebo rekonštrukcia: malých vodných elektrární, zariadení na energetické 

využitie biomasy, bioplynu, zariadení na výrobu biopalív a bioplynu, zariadení 

na využitie slnečnej energie, zariadení na využitie geotermálnej energie 

4. rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zdrojov na báze 

fosílnych palív za účelom zvýšenia účinnosti zariadení alebo za účelom 

využívania obnoviteľných zdrojov energie 

5. rekonštrukcia existujúcich tepelných zariadení na rozvod tepla (napr. 

zlepšenie izolácie potrubných rozvodov, zavádzanie systémov na sledovanie 

úniku tepla, rekonštrukcia odovzdávacích staníc tepla a iné) 

6. ďalšie podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia 

Oprávnení prijímatelia 

− fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 
Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať 
jednotlivé druhy oprávnených projektov  
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Oprávnené územie 

− celé územie SR okrem BSK 

Opatrenie Inovačné 

póly 

Obce v záujmovom 

území inovačných 

pólov rastu 

Kohézne 

póly 

Obce, ktoré nie sú 

pólmi rastu 

Opatrenie 2.1 Zvyšovanie 
energetickej efektívnosti na 
strane výroby aj spotreby a 
zavádzanie progresívnych 
technológií v energetike  
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Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a 
poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky 

Cieľ opatrenia  

− Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a zvýšenie informovanosti o 
efektívnom využívaní energie  

Skupina oprávnených aktivít 

 
1. aktivity spojené s budovaním a modernizáciou verejného osvetlenia pre obce 

a mestá (verejný sektor) 

2. Individuálny projekt na podporu osvety poskytovanej SIEA v rámci 

efektívneho využívania energií a využívania obnoviteľných zdrojov energie, 

vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti 

Oprávnené územie 

− celé územie SR okrem BSK 

Opatrenie Inovačné 

póly 

Obce v záujmovom 

území inovačných 

pólov rastu 

Kohézne 

póly 

Obce, ktoré nie sú 

pólmi rastu 

Opatrenie 2.2 Budovanie a 
modernizácia verejného 
osvetlenia pre mestá a obce a 
poskytovanie poradenstva v 
oblasti energetiky 

    

Oprávnení prijímatelia 

− Verejný sektor 
− SEIA 

Pre budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia je prijímateľom obec založená v 
zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (obec 
a mesto).  
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V oblasti poskytovania informovanosti a poradenstva pre efektívne používanie energií a 
využívanie obnoviteľných zdrojov energie je prijímateľom SIEA. 
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Prioritná os 3 Cestovný ruch 

Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

Cieľ opatrenia  

− Zlepšenie poskytovaných služieb CR prostredníctvom služieb s vyššou pridanou 
hodnotou 

Skupina oprávnených aktivít 

1. podpora budovania mikroinfraštruktúry k strediskám CR, t.j. najmä 

mikroinfraštruktúry, ktorá sama o sebe neprodukuje zisk (parkoviská, 

inžinierske siete, verejné sociálne zariadenia, odpočívadla, orientačné tabule a 

pod.) 

2. výstavba nových a modernizácia existujúcich zariadení CR (napr. obnova 

kúpeľníctva, doplnkové a športové služby, kúpaliská, lyžiarske lanovky a 

vleky, využitie banských diel na CR, využitie lokalít priemyselného dedičstva 

pre cestovný ruch, atď.)  

3. vytváranie nových atrakcií v regiónoch (napr. areálov pre športovcov či už 

letných alebo zimných, atď.) 

4. podpora obnovy pamiatkových území, tematických kultúrnych trás a 

rekonštrukcia kultúrnych a historických objektov a zariadení so zámerom ich 

využitia na účely CR, zahrňujúcich aj lokality UNESCO zapísané, ale aj 

navrhované na zápis do zoznamu UNESCO 

5. podpora manažmentu voľného času 

6. podpora výstavby a obnovy lyžiarskych tratí, vodných mól, prístavísk a pod. 

7. ďalšie podobné oprávnené aktivity, ktoré podporujú ciele opatrenia 
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Oprávnení prijímatelia 

− fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 
Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať 
jednotlivé druhy oprávnených projektov 

Oprávnené územie 

− celé územie SR okrem BSK 

Opatrenie Inovačné 

póly 

Obce v záujmovom 

území inovačných 

pólov rastu 

Kohézne 

póly 

Obce, ktoré nie sú 

pólmi rastu 

Opatrenie 3.1 Podpora 

podnikateľských aktivít v 

cestovnom ruchu 
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Opatrenie 3.2 Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie 
regiónov a Slovenska 

Cieľ opatrenia  

− Zlepšenie úrovne prezentácie Slovenska, dobudovanie jednotného informačného 
systému CR 

Skupina oprávnených aktivít 

1. rozvoj informačných služieb CR - pokračovania v tvorbe Národného jednotného 

informačného systému cestovného ruchu, zber informácií do NUTIS-u TIK-mi, 

vytváranie a činnosť turisticko-informačných kancelárií a pod. 

2. tvorba informačných a prezentačných materiálov, účasť na propagačných a 

prezentačných aktivitách CR, podpora prezentácie SR v zahraničí ako 

atraktívnej turistickej destinácie, a pod. 

Oprávnené územie 

− celé územie SR okrem BSK 

Opatrenie Inovačné 

póly 

Obce v záujmovom 

území inovačných 

pólov rastu 

Kohézne 

póly 

Obce, ktoré nie sú 

pólmi rastu 

Opatrenie 3.2 Rozvoj 

informačných služieb 

cestovného ruchu,  

prezentácie regiónov a 

Slovenska 

    

Oprávnení prijímatelia 

− Slovenská agentúra na podporu cestovného ruchu (SACR) 
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Prioritná os 4 Technická pomoc 

Opatrenie 4.1 Technická pomoc 

Cieľ opatrenia 

− Príprava, implementácia a monitorovanie OP KaHR 

Skupina oprávnených aktivít 

1. aktivity spojené s činnosťami zameranými na posilnenie administratívnych 

kapacít v súvislosti s realizáciou OP KaHR 

2. aktivity zamerané na adekvátne materiálno-technické zabezpečenie subjektov 

zapojených do implementácie OP KaHR 

3. aktivity zamerané na oblasť tvorby a aktualizácie strategických a metodických 

dokumentov v pôsobnosti RO 

4. aktivity súvisiace s výkonom auditu a kontroly realizácie projektov a OP KaHR 

5. aktivity súvisiace s monitorovaním realizácie projektov a OP KaHR 

6. aktivity súvisiace s prípravou, realizáciou a zabezpečením výkonu 

kompetencií monitorovacieho výboru, pracovných, koordinačných skupín a 

výborov 

7. aktivity súvisiace s realizáciou komunikačného plánu - poskytovanie 

informácií, šírenie povedomia o programoch a zabezpečenie publicity OP 

KaHR na primeranej úrovni pre prijímateľov, potenciálnych prijímateľov a 

verejnosť 

8. aktivity súvisiace s vytváraním sietí kontaktných miest a informačných 

kanálov 

9. aktivity súvisiace s prípravou OP KaHR, výberom a posudzovaním projektov 

10. aktivity súvisiace so zvyšovaním kvalifikácie zamestnancov zapojených do 

riadenia, implementácie, monitorovania, kontroly a auditu 

11. aktivity súvisiace s hodnotením OP KaHR 
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12. aktivity zamerané na spracovanie odborných posudkov, metodík, štúdií, 

regionálnych analýz a iných analýz súvisiacich s prípravou a vykonávaním OP 

KaHR 

 

Oprávnené územie 

Opatrenie Inovačné 

póly 

Obce v záujmovom 

území inovačných 

pólov rastu 

Kohézne 

póly 

Obce, ktoré nie sú 

pólmi rastu 

Opatrenie č. 4.1 Technická 
pomoc      

Oprávnení prijímatelia 

− MH SR ako RO pre OP KaHR  
− Štátne príspevkové organizácie – SORO pre OP KaHR  
− Iné subjekty verejnej správy 


