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Na úvod

Výmenou medzinárodných skúseností so  zavádzaním 
inovatívnych podnikateľských opatrení, projekt DIFASS 
má za ambíciu uľahčiť prístup MSP k financiám.

Zameranie: rozvoj a implementácia ne-grantových 
finančných podporných nástrojov.

Príklady: revolvingové fondy, medziregionálne fondy a 
fondy rizikového kapitálu.

Časový rámec: 2012-2014



Ciele a výstupy

Lokálna implementácia:
Všetky regióny vytvoria Politické implementačné plány pre 
vylepšenie politík, tak aby MSP uľahčili prístup k 
financiám, aby mohli inovovať a expandovať do zahraničia. 

Hlavné očakávané výstupy a výsledky:

Vytvorenie strategickej príručky pre inovatívne 
finančné nástroje a opatrenia pre podporu rastu a 
rozvoja internacionalizácie.

Hlavné ciele projektu: 
Vytvoriť sieť a platformu pre výmenu skúseností o 
implementácií nových finančných nástrojov pre MSP a  
tvorbe politických opatrení.



Konzorcium

26 partnerov :

- Lokálne vlády;

- Regionálne rozvojové agentúry;

- Obchodné komory, atď.

Výmena skúseností: workshopy, podujatia, 40 dobrých 
príkladov

Transfer: implementácia v regiónoch



DIFASS Transfer 1: 

Internetový mikropožičkový nástroj , ktorý 
bol vyvinutý v Maďarsku  by mal byť 
transferovaný aj do Bratislavy.

DIFASS Transfer 2:

Program PIPE na podporu internacionalizácie 
MSP. Dobrý príklad z Andalúzie bude 
implementovaný v Dánsku, Taliansku, Estónsku, 
Grécku a Švédsku.



Napredovanie - Bratislava

Mapovania a stratégie:

- Socioekonomická analýza: makro a mikroanalýza (1.polrok 2013),

- Analýza finančných potrieb inovatívnych MSP (1.polrok 2014)

- Regionálny implementačný plán- príručka politík (1.polrok 2014)

- Konzultácia a schválenie implementačného plánu MsZ (2.polrok 
2014) – schválenie a implementácia nástrojov (2015-2020)

Výmena skúseností:

- Účasť na medzinárodných workshopoch (2013-2014)

- Organizácia regionálnych workshopov (2014)

- Organizácia medzinárodného workshopu a „study visit“ v 
Bratislave (marec 2014), téma: kreatívny priemysel a crowdfunding

Transfer: implementácia dobrej skúsenosti (2014)



Regionálne finančné fórum 

(RFF)
•STARTUPY sa stretli s investormi
•Bezplatná konzultácia biznis plánov odborníkmi
•2 dňové školenie zamerané na prezentáciu a komunikáciu biznis 
plánu pred investormi
•Prezentácia biznis plánov pred možnými investormi



Regionálne finančné fórum 

(RFF)
Kritériá pre ú častníkov

•Pripravený biznis plán (1 – 2 strany)
•Definovaný problém alebo téma na konzultáciu
•Účasť na konzultáciách a na prezentácií



Inovačné vouchre
- V rámci finančnej analýzy bolo vybraných dokopy 17 finančných a 
nefinančných nástrojov dobrej praxe použitých na podporu 
inovatívnych malých a stredných podnikov v európskych regiónoch,

- v dvoj-krokovom konaní boli vybrané z týchto 17 nástrojov 3 
konkrétne nástroje, ktoré boli podrobne analyzované v 
Implementačnom pláne.

- Ako pilotný nástroj vybraný pre implementáciu v meste Bratislava 
boli z nástrojov projektu DIFASS vybrané Inovačné vouchre.



Inovačné vouchre

- Cieľom pomoci je podporiť malé a stredné podniky na území 
Bratislavy, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť 
prostredníctvom inovácií vlastných produktov, procesov, služieb alebo 
technológií, pri riešení inovačných projektov poskytovateľmi znalostí.

- Finančný nástroj je súčasťou Plánu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja Bratislavy 2010-2020 a Regionálnej inovačnej stratégie 
Bratislavského kraja RIS 3. 



ZISTENIA
Pozitíva :
-Bohatá výmena skúseností na veľmi vysokej úrovni,
- odborné zastrešenie projektu skúsenými EU partnermi,
- flexibilný program umožňujúci zmeny,
- dobrá komunikácia s FLC,
- networking pre budúcu spoluprácu a projekty

Možné riziká :
- obstarávanie
- potreba úpravy rozpočtu
- potreba úpravy pilotných aktivít
- udržateľnosť



www.difass.eu

Video channel 
youtube.com/difassworkshops

Follow us on Twitter
@DIFASS

Subscribe to e-newsletters
on project website



Ďakujeme za pozornosť!
Peter Weiss

weiss@bratislava.sk


