
 
Program 07K 02 1D Pomoc MSP na trhu EÚ 

 
A. Zdôvodnenie programu 
Malé a stredné podnikanie je v centre záujmu Európskej komisie (ďalej len “EK“) vzhľadom 
na jeho úlohu v hospodárstve. Flexibilita malých a stredných podnikov im umožňuje rýchle 
a efektívne využívanie najnovších poznatkov výskumu a vývoja, nových technológií; prináša 
so sebou potenciál malých a strených podnikov (ďalej len “MSP“) rýchlo vytvárať nové 
pracovné príležitosti. Na podporu rozvoja MSP a urýchlenie ich efektívneho fungovania  
v podmienkach jednotného európskeho trhu vytvorila Európska komisia veľké množstvo 
nástrojov. Do roku 2007 propagovala nástroje podpory v oblasti rozvoja kooperácie medzi 
MSP poradenská a informačná sieť Euro info centier Generálneho riaditeľstva pre podnikanie 
a priemysel – Euro Info Centre Network. 
 
V roku 2008 Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel integrovalo služby Euro info 
centier do novej siete s názvom Enterprise Europe Network z dôvodu lepšieho prístupu MSP 
k službám poskytovaným v rámci sietí na podporu podnikania, ktoré vytvorila Európska 
komisia. Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej len “NARMSP“) 
má záujem pokračovať v spolupráci s Európskou komisiou v poskytovaní týchto špecifických 
služieb pre MSP (definovaných v bode D a G tohto programu) v rámci novej siete Enterprise 
Europe Network. 
 
V NARMSP sa na dosahovaní cieľov v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network a tohto 
programu podieľa najmä Sekcia národných a medzinárodných programov.  
 
Aktivity v rámci siete Enterprise Europe Network sú čiastočne financované z komunitárnych 
zdrojov. Tak ako v ostatných komunitárnych programoch, aj činnosť realizátorov aktivít 
v rámci tohto programu a v rámci siete Enterprise Europe Network na Slovensku okrem 
zdrojov EK vyžaduje kofinancovanie zo štátnych prostriedkov. 
  
B. Predmet a účel podpory 
Predmetom programu je nepriama pomoc MSP formou poskytovania informácií  
a poradenstva o všetkých záležitostiach súvisiacich s ich pôsobením na vnútornom trhu EÚ 
(informovanie a poradenstvo) a podpora rozvoja spolupráce MSP na vnútornom trhu EÚ 
i mimo neho (internacionalizácia a zvyšovanie konkurencieschopnosti európskych MSP). 
Účelom je zvyšovať konkurencieschopnosť MSP a schopnosť podnikov inovovať a prenikať 
na zahraničné trhy.  Na základe spolupráce so slovenskými a zahraničnými partnermi v rámci 
iniciatív a programov EK, NARMSP umožňuje slovenským MSP prístup k obchodným 
kontaktom nielen v rámci EÚ, ale aj  v krajinách mimo jednotného európskeho trhu. 
Podnikateľom sú poskytované komplexné informácie, ktoré im pomáhajú inovovať, podnikať 
a nadväzovať spoluprácu. Ide o informácie o fungovaní na jednotnom trhu EÚ, platnej 
a pripravovanej legislatíve EÚ ovplyvňujúcej ich podnikanie, podporných programoch 
rozvoja podnikania formou zavádzania nových inovatívnych technológií a pod. 
 
C. Príjemca pomoci 
Program je určený MSP ako nepriama forma podpory. Podnikateľ uchádzajúci sa o nepriamu 
pomoc musí spĺňať podmienky definujúce MSP v zmysle Odporúčania EK č. 2003/361/ES.  
 
 
 



D. Forma a rozsah podpory 
Podpora spočíva v spolufinancovaní nákladov na činnosti siete Enterprise Europe Network  
na Slovensku realizovaných NARMSP a s ňou spolupracujúcich inštitúcií, ktoré zabezpečujú 
poskytovanie služieb pre MSP na Slovensku v súlade s podmienkami programov Európskej 
únie. Program je orientovaný multisektorovo a forma pomoci je nepriama. 
 
Podnikateľom program poskytuje prístup k službám a informáciám zameraným na záležitosti 
EÚ ovplyvňujúce ich pôsobenie na vnútornom trhu, ale aj mimo neho, vrátane informácií 
o možnostiach spolufinancovania aktivít podnikateľov z rôznych zdrojov, najmä 
komunitárnych programov. Ďalej podnikateľom program poskytuje prístup k informáciám 
o formách a možnostiach podpory na zvyšovanie ich schopnosti inovovať a zvyšovať tak ich 
konkurencieschopnosť, o službách na vyhľadávanie partnerov doma a v zahraničí,  trhoch EÚ 
i mimo nich, podmienkach podnikania na jednotnom trhu Európskej únie a exporte na iné 
zahraničné trhy mimo EÚ. Taktiež umožňuje získavať informácie o možnostiach zapojiť sa 
do programov EK a tak získať finančnú podporu z európskych fondov. Zároveň podnikateľom 
zabezpečuje služby propagácie a sprostredkovania účasti na medzinárodných kooperačných 
podujatiach pre MSP. 
  
Všetky služby podľa svojej povahy a rozsahu sú poskytované bezodplatne, okrem príjmov 
súvisiacich s poskytovaním služieb, ktoré sa nedajú považovať za oprávnené výdavky v rámci 
tohto programu.  
 
E. Podmienky poskytovania pomoci 
Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (rozpočtovej kapitoly MH SR) budú zo strany  
MH SR poskytnuté NARMSP na základe Zmluvy o spolupráci medzi MH SR a NARMSP. 
Subjekt využívajúci služby musí spĺňať podmienky definujúce MSP v zmysle Odporúčania 
EK č. 2003/361/ES. Poradenstvo môžu využívať všetci malí a strední podnikatelia.  
 
F. Postup pri podaní žiadosti o podporu  
NARMSP budú prostriedky uvoľnené po podpise zmluvy o spolupráci a predložení žiadosti 
o uvoľnenie prostriedkov, ktorá bude spĺňať podmienky uvedené v Zákone č. 181/2011 Z. z. 
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR.  
 
G. Rozpočet 
Rozpočet NARMSP na realizáciu programu:    
Rok 2011   92 943 EUR 
Rok 2012            130 000 EUR 
Rok 2013            150 000 EUR 
 
H. Oprávnené náklady 

 
Oprávnené náklady vynaložené v súlade s cieľmi programu sú najmä náklady na: 

• prípravu a realizáciu podujatí pre MSP (školenia, semináre, podnikateľské kluby, 
konferencie a iné podobné aktivity vrátane občerstvenia) a externé služby spojené 
s ich organizáciou, odborným, logistickým, marketingovým zabezpečením,  

• aktivity spojené s účasťou MSP na kooperačných podujatiach organizovaných doma  
a v zahraničí, externé služby spojené s organizáciou týchto podujatí, odborným, 
logistickým a marketingovým zabezpečením,  



• náklady na domáce a zahraničné pracovné cesty pracovníkov pôsobiacich v rámci 
siete Enterprise Europe Network na Slovensku, definovaných v bode A tohto 
programu,  

• náklady na prípravu, tlač, propagáciu a distribúciu informačných materiálov  
a publikácií pre MSP vo všeobecnosti, 

• poradenstvo a informácie MSP pri podnikaní, aj písomnou formou, napr. web stránky, 
• preklady základných informácií, týkajúcich sa podnikania z/do iných jazykov s ich 

priebežnou aktualizáciou,  
• odborné vzdelávanie pracovníkov špecializovaných na poskytovanie služieb pre MSP 

v rámci programu. 
 

Oprávnené náklady sú náklady, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou oprávnených aktivít 
v rámci programu v období od 1. 1. 2011. 

 
I. Kritériá hodnotenia úspešnosti programu 
Sledovanie ukazovateľov na vyhodnotenie efektivity programu zabezpečí NARMSP  
v spolupráci s EK. 
 

• Počet MSP, resp. jednotlivcov z cieľových skupín, zasiahnutých propagačnými 
aktivitami siete Enterprise Europe Network (okrem účastníkov podujatí)  

• Počet účastníkov na podujatiach (okrem účastníkov na kooperačných podujatiach) 
• Spätná väzba pre Európsku komisiu  
• Zodpovedané otázky od MSP (email, telefonicky, osobne )  
• Počet analýz potrieb nových klientov realizovaných počas osobných stretnutí,  

e-mailom alebo telefonicky  
• Poskytnuté poradenské služby pre MSP  
• Počet MSP zúčastnených na kooperačných podujatiach  a obchodných misiách  
• Poskytnuté kontakty na zahraničné firmy  
• Poskytnuté kontakty zahraničným firmám  
• Počet nadviazaných kontaktov  
• Profily slovenských firiem zaregistrované do databáz 

 
J. Kontrola 
Poskytovateľ, vykonávateľ a ostatné kontrolné orgány štátnej správy sú oprávnení vykonať 
kontrolu pridelených verejných prostriedkov v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z.  
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 618/2004 Z. z. a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
K. Spôsob vyhlásenia programu 
Program vyhlasuje MH SR zverejnením v Obchodnom vestníku SR. Program bude 
v aktuálnej verzii zverejnený aj na webovej stránke NARMSP. 
 
 
L. Doba trvania programu 
Program nadobúda platnosť a účinnosť od dňa uverejnenia v Obchodnom vestníku SR  
do 31. 03. 2014. Prípadné predčasné ukončenie alebo zmeny podmienok budú včas oznámené 
poskytovateľom pomoci. Zmeny v rámci písm. G. Rozpočet nepodliehajú uverejneniu  
v Obchodnom vestníku SR. 



 
Poskytovateľ programu 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Mierová 19 
827 15 Bratislava 
tel.: 02/4854 1111 
webová stránka: www.economy.gov.sk 
 
Vykonávateľ programu 
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (po splnení podmienok 
uvedených v Zákone č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 
hospodárstva SR) 
Miletičova 23 
821 09 Bratislava 
tel: 02/502 445 00 
fax: 02/502 445 01 
e-mail: agency@nadsme.sk 
webová stránka: www.nadsme.sk 
 
Spolupracujúce inštitúcie 
RPIC - Regionálne poradenské a informačné centrá, 
BIC - Podnikateľské inovačné centrá, 
CPK - Centrá prvého kontaktu 
SOPK a regionálne komory SOPK 
RRA – Regionálne rozvojové agentúry 
Jednotné kontaktné body MH SR a MV SR 
Centrá Europe Direct 
SOLVIT – centrum pre riešenie problémov spôsobených nesprávnou aplikáciou európského 
práva 
ECC – Európske spotrebiteľské centrá 
VÚC – Vyššie územné celky 
ZPC – Združenie podnikateľov Slovenska 
SŹZ – Slovenský živnostenský zväz 
 


