
Zverejnenie podľa § 11 ods. 7 písm. d) a e) zákona č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 
Ministerstva hospodárstva SR

Výzva na realizovanie programov na podporu rozvoja malého a stredného podnikania zo dňa 16. 08. 2011

Zoznam  schválených  a neschválených  žiadostí  s uvedením  požadovanej  a schválenej  výšky  dotácie,  tak  ako  boli  schválené  hodnotiacou  
komisiou dňa 10. 11. 2011.

Žiadateľ Účel použitia dotácie
Požadované výška 
dotácie (v Eur)

Schválená výška 
dotácie (v Eur) 
/Neschválená dotácia

Národná agentúra pre 
rozvoj malého a stredného 

podnikania (NARMSP)

Dotácia  v zmysle  §2  ods.(3)  písm.  b)  na  úhradu 
prevádzkových  nákladov  právnickej  osoby  zriadenej 
ministerstvom,  zabezpečujúcej  administratívne  činnosti 
súvisiace s realizáciou podporných programov pre MSP:

     07K 02 02  Administrácia NARMSP 

849 764 849 764

20 000 20 000

Dotácia v zmysle §2 ods.(3) písm. a) na programy rozvoja 
malého  a stredného  podnikania  schválené  ministerstvom 
a vyhlásené v Obchodnom vestníku SR:

07K 02 05    Schéma  poradenstva  a vzdelávania 
pre   malých  a  stredných  podnikateľov (schéma 
pomoci de minimis)

148 000 148 000



07K 02 08  Podpora  MSP  prostredníctvom  siete 
inkubátorov  a metódy  Research based spin off 20 000 20 000

07K 02 09   Podpora     vzdelávania    a  poradenstva 
pre   vybrané   skupiny   záujemcov o podnikanie 120 000 120 000

07K 02 11 Monitoring a výskum MSP
137 000 137 000

07K 02 12 www stránka pre MSP
64 523 64 523

07K 02 1D Pomoc MSP na trhu EÚ
92 943 92 943

       07K 02 1F Podpora úspešnej podnikateľskej praxe
       a výchovy k podnikaniu 150 000 150 000

SPOLU 1 602 230 1 602 230

Nakoľko v rámci Výzvy na realizovanie programov na podporu rozvoja malého a stredného podnikania zo dňa 16. 08. 2011 bola predložená len 
jedna žiadosť zverejnenie podľa § 11 ods. 7 písm.  e) zákona č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR 
je neaplikovateľné. 


