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EUROFONDY
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 2007 – 2013

Možnosti poskytnutia europeňazí
na každý kvalitný projekt
Ministerstvu hospodárstva SR sa na základe iniciatívy predsedu Európskej komisie José Manuela Barossa v spolupráci s príslušnými rezortmi a členmi Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku úspešne podarilo dosiahnuť
zvýšenie alokácie finančných prostriedkov Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
(OP KaHR). Európska komisia rozhodnutím č. C(2012)7070 dňa 4. októbra
2012 schválila návrh revízie OP KaHR,
v rámci ktorého bola zvýšená suma na
tento operačný program o 225 mil. eur.
Uvedené finančné prostriedky sú cielené na podporu riešenia nezamestnanosti mladých ľudí a prispejú aj k zintenzívneniu podpory malých a stredných podnikov.
Predstavitelia slovenskej ekonomiky veľmi
dobre poznajú jej slabiny, rovnako tak poznajú cesty, ako situáciu zlepšovať. Veci sa
dnes neodohrávajú v slovenskom priestore. Členstvom v Európskej únii sa mnohé
vzájomné problémy riešia spoločne, jestvujú značné finančné zdroje, ktoré pomáhajú tým členským krajinám, ktoré majú
najväčšie starosti s konkurencieschopnosťou svojej produkcie, s inovačnými proces- Celkové čerpanie za OP KaHR
mi, s investovaním do vedy a výskumu (noAlokácia NFP v Eur
Čerpanie NFP v Eur
Čerpanie v %
vé technológie), parciálne do najsilnejších
Prioritná os 1
677 878 660
253 125 373
37,30
odvetví, ľudovo povedané „ťahúňov“ ekoPrioritná
os
2
194
399
377
77
887
955
40,10
nomiky tej ktorej krajiny.
Prioritná os 3
222 564 706
115 448 569
51,90
Prioritná os 4
35 654 383
14 548 198
40,80
Operačný program
V prípade Slovenskej republiky je „ťa- Spolu
1 130 497 126
461 010 095
40,78
húňom“ ekonomiky automobilový priemy- K 30.11.2012 je celkové čerpanie za Operačný program Konkurencieschopnosť a hosposel, avšak pozdvihnúť sa usilujeme na že- dársky rast v sume NFP 461 010 095,00 eura čo predstavuje 40,78% z celkovej alokácie
lateľnú úroveň aj ďalší priemysel. Máme na OP KaHR, v sume NFP 1 130 497 126,00 eur.
k dispozícii finančné prostriedky z Európ-
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Kraj
Počet projektov
NFP v Eur
Banskobystrický kraj
137
126 361 243,38
Košický kraj
97
77 097 675,54
Nitriansky kraj
98
98 745 561,28
Prešovský kraj
153
113 654 401,98
Trenčiansky kraj
85
46 235 029,15
Trnavský kraj
65
35 329 385,37
Žilinský kraj
101
54 321 507,76
Celkový súčet
736
551 744 804,46
Pozn.: jedná sa o dopytovo – orientované projekty (bez národných projektov, Iniciatívy JEREMIE a Technickej pomoci)

skeho fondu regionálneho rozvoja, použiteľné za vopred určených podmienok, prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,
ktorého cieľom je zachovať a ďalej rozvíjať
konkurencieschopný a efektívne vyrábajúci potenciál priemyselnej výroby, energetiky, ako aj cestového ruchu a ďalších vybraných služieb v podmienkach trvalo
udržateľného rozvoja. A tak účinne prispievať k zvýšeniu ekonomickej výkonnosti
Slovenska ako celku a znižovaniu disparít
ekonomickej výkonnosti v regiónoch SR,
ale predovšetkým k zvýšeniu zamestnanosti na Slovensku.
V minulých týždňoch sme priebežne informovali o úspešných prijímateľoch nenávratného finančného príspevku, o realizácii projektov a celkovom prínose pre danú
spoločnosť, ale aj obec, či mesto. Napríklad o spoločnosti K-system v Žiari nad
Hronom, BRIK, s.r.o. v Kremnici, o projekte
Hnedý priemyselný park v meste Tornaľa (MÚ Tornaľa), o spoločnosti MHC Hron,
s. r. o. a jej Golf & Country Clube Hron na
Sliači, o ďalšej elektrifikácii obce Kozárovce, o strojárskej firme Bonfiglioli v Považskej Bystrici, alebo o zvyšovaní energetickej efektívnosti zmenou palivovej základne
vo Veľkom Krtíši. Ako vidieť, išlo o široký
záber poskytovania nenávratných finančných príspevkov.

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
a štátneho rozpočtu SR:

Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti
T Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické
transfery
T Opatrenie 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov
T Opatrenie 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch
Tieto opatrenia sú zamerané na: rast konkurencieschopnosti podnikov cez transfer
inovácií a technológií, zlepšovanie podmienok pre rozvoj podnikania a posilnenie
kontaktov medzi MSP (mikro, malé a stredné podniky) a zvyšovanie inovatívnosti
v podnikoch.
Cieľom aktuálne vyhlásenej výzvy s kódom KaHR-13SP-1201 je zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu a služieb
prostredníctvom podpory inovačných aktivít a súvisiaceho aplikovaného výskumu
a experimentálneho vývoja u podnikateľov, t. j. podporou zavádzania nových
inovácií pre technológie (nie ich nákup),
postupy, alebo výrobky. Pričom inovácia je
proces, pri ktorom sa spájajú poznatky
a technológie s využitím trhových príležitostí pre nové, alebo zlepšené výrobky,
služby a postupy v porovnaní s tými, ktoré sú už dostupné na trhu. Zároveň podporuje využitie duševného vlastníctva
v praxi prostredníctvom zavádzania efekPrioritné osi
Prioritné osi obsahujú a definujú konkrét- tívnejších technológií a metód riadenia,
ne opatrenia a segmenty, do ktorých sú na- umožňuje reagovať na zmenu a príležismerované toky finančných prostriedkov tosti na trhu, ale podporuje aj vytváranie

a udržanie kvalifikovaných pracovných
miest.
Vzhľadom na uvoľnenie finančných prostriedkov vo výzvach opatrenia 1.1 – Inovácie a technologické transfery sa Ministerstvu hospodárstva SR ako Riadiacemu
orgánu pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast podarilo
navýšiť alokáciu finančných prostriedkov
na výzvu KaHR-111SP/LSKxP-1101. Konečná výška alokácie finančných prostriedkov tak predstavuje 18,5 mil. eur.
Výzva je zameraná na podporu zavádzania
inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu, t. j.
podporuje aj vytváranie nových pracovných
miest pre príslušníkov marginalizovaných
rómskych komunít.
Pre dopytovo – orientované projekty
v rámci prioritnej osi 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti bolo doposiaľ vyhlásených 17 výziev:
Prioritná os 1:
prijaté žiadosti: 2 066, schválené – 553,
zmluvne viazané projekty – 443
Nenávratný finančný príspevok v Eur:
• alokácia na výzvy:
621,33 mil.
• žiadaná suma:
1,36 mld.
• schválená suma:
363,18 mil.
• zmluvne viazaná suma:
313,69 mil.
Prioritná os 2: Energetika
T Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej
efektívnosti na strane výroby aj spotreby
a zavádzanie progresívnych technológií
v energetike
T Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia
verejného osvetlenia pre mestá a obce
a poskytovanie poradenstva v oblasti
energetiky
Ciele týchto opatrení sú zamerané na:
zvýšenie energetickej efektívnosti primárnych energetických zdrojov, zvýšenie podielu spotreby OZE na celkovej spotrebe
energie a zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a zvýšenie informovanosti o efektívnom využívaní energie.

Významná informácia
Na základe stanoviska Európskej komisie
k realokácii finančných prostriedkov do
opatrenia 2.2 – Budovanie a modernizácia
verejného osvetlenia pre mestá a obce
a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, vykonanej Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky
rast v prvej polovici roka 2012, a po vzájomných rokovaniach Ministerstva hospodárstva SR s Európskou komisiou, pristúpil
Riadiaci orgán pre Operačný program Kon-

kurencieschopnosť a hospodársky rast
k úprave alokácie výzvy KaHR-22VS-1001.
Konečná alokácia na výzvu KaHR-22VS1001 je 36,4 mil. eur. A tak výsledkom
schvaľovacieho procesu tejto výzvy je 201
úspešných projektov na podporu obnovy
a modernizácie verejného osvetlenia. Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so
Slovenskou inovačnou a energetickou
agentúrou vykonávajú kroky vedúce k čo
najskoršiemu pristúpeniu k podpisu zmlúv
o poskytnutí NFP.
Pre dopytovo - orientované projekty
v rámci prioritnej osi 2 Energetika bolo doposiaľ vyhlásených 6 výziev:
Prioritná os 2:
prijaté žiadosti: 1 212, schválené – 419,
zmluvne viazané projekty – 210
Nenávratný finančný príspevok v Eur:
• alokácia na výzvy:
219,09 mil.
• žiadaná suma:
436,49 mil.
• schválená suma:
183,17 mil.
• zmluvne viazaná suma:
131,63 mil.
Prioritná os 3: Cestovný ruch
T Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských
aktivít v cestovnom ruchu
Cieľom tohto opatrenia je zlepšenie poskytovaných služieb cestovného ruchu prostredníctvom služieb s vyššou pridanou
hodnotou.
Cieľom poskytnutia pomoci je vytváranie
podmienok pre rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu prostredníctvom
zvýšenia kvality a komplexnosti poskytovaných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím, a v rámci toho obnova a rozvoj kultúrneho, historického a prírodného
dedičstva súvisiaceho s aktivitami cestovného ruchu.
Pre dopytovo – orientované projekty
v rámci prioritnej osi 3 Cestovný ruch bolo
doposiaľ vyhlásených 5 výziev:
Prioritná os 3:
prijaté žiadosti: 868, schválené – 104,
zmluvne viazané projekty – 83
Nenávratný finančný príspevok v Eur:
• alokácia na výzvy:
205,79 mil.
• žiadaná suma:
983,98 mil.
• schválená suma:
144,33 mil.
• zmluvne viazaná suma:
106,97 mil.
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast predstavuje jeden
z kľúčových realizačných nástrojov na dosiahnutie priorít Národného programu reforiem Slovenskej republiky v oblasti inovácií a priamo prispieva k uskutočneniu jeho priorít v oblasti podnikateľského prostredia. Prispieva k zabezpečeniu trvalo
udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.
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