Program „Podpory MSP prostredníctvom siete inkubátorov a implementácia metódy
Research-based spin-off“
A. Predmet a účel podpory
Podnikateľské inkubátory tvoria vo svete dôležitú súčasť podpornej infraštruktúry pre MSP.
V súčasnosti na Slovensku tento systém podpory je čiastočne rozvinutý, nakoľko vhodne
vybavená a fungujúca sieť inkubátorov, ponúkajúca začínajúcemu podnikateľovi vhodné
priestory, komplexné služby a sprostredkujúca potrebný štartovací kapitál, je v štádiu
pokračujúceho fungovania a budovania.
V priebehu rokov 2002 – 2006 s využitím prostriedkov z programu PHARE, iných zdrojov
a štátneho rozpočtu boli vybudované podnikateľské inkubátory v Martine, Banskej Bystrici,
Spišskej Novej Vsi, Rožňave a technologické inkubátory v Bratislave, Prešove a Košiciach.
Z programu Phare/CBC - cezhraničná spolupráca Slovensko – Rakúsko boli vybudované
inkubátory v Sládkovičove a v Bratislave. V rámci štrukturálnych fondov EU je financovaná
výstavba resp. rozšírenie 6 inkubátorov - v Spišskej Novej Vsi, Moldave nad Bodvou, Gelnici,
Handlovej, Martine a Rimavskej Sobote. Okrem inkubátorov finančne podporených
prostredníctvom NARMSP existujú v SR inkubátory, ktoré boli vybudované bez priamej
participácie NARMSP avšak na ich vybudovaní (podnikateľský inkubátor v Malackách) boli
použité prostriedky programu PHARE/CBC, ŠR a obcí/miest.
Poslaním podnikateľských inkubátorov je poskytovať začínajúcim podnikateľom vhodné
štartovacie podmienky pre fungovanie ich podniku v období minimálne troch rokov. Okrem
podnikateľských priestorov majú podniky k dispozícii kancelársku infraštruktúru,
administratívne služby a odborné poradenstvo. Inkubátory sú organizácie neziskového
charakteru.
Technologické inkubátory implementujú metódu Research-based spin-off, čím sa vytvoria
vhodné podmienky pre využívanie výstupov výskumu a vývoja, patentov, priemyselných a
úžitkových vzorov v úzkom prepojení s vedeckými a technickými inštitúciami. Uvedená
metóda je založená na odbornom výbere projektu, poskytnutí cenovo vhodných priestorov na
realizáciu, administratívnych služieb, mentorstve a odbornom poradenstve, ako aj poskytnutí
štartovacieho kapitálu.
Predmetom programu je finančná podpora inkubátorov tak, aby mohli napĺňať stanovené ciele a
implementácia metódy Research-based spin-off. Týmto sa podporí realizácia výstupov
výskumu a vývoja, patentov, priemyselných a úžitkových vzorov, ktorých výsledkom budú
inovatívne výrobky a služby s vyššou pridanou hodnotou, ktoré budú mať reálnu nádej
uplatnenia na domácom a európskom resp. svetovom trhu. Súčasne s týmto dôjde aj
k vytvoreniu nových resp. udržaniu existujúcich pracovných príležitostí.
Realizáciou programu sa sleduje:
• zvýšenie miery prežitia malých a stredných podnikov v rôznych regiónoch Slovenska,
• zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov,
• aplikácia výsledkov výskumu, vývoja a inovácií do praxe,
• udržanie zamestnanosti a podpora tvorby nových pracovných miest v jednotlivých
regiónoch SR,
• vyrovnávanie regionálnych disparít.
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B. Príjemca podpory
Podnikateľské a technologické inkubátory – vo vlastníctve organizácií neziskového charakteru
alebo miest a obcí. Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania vystupuje
v rámci tohto programu ako vykonávateľ, nie ako príjemca pomoci.
C. Forma a rozsah podpory
Podpora bude zameraná na nasledovné aktivity:
1. Finančnú podporu dobudovania, rekonštrukcie podnikateľských a technologických
inkubátorov vrátane špecializovaných inkubátorov, ktoré budú slúžiť pre využitie metódy
Research-based spin-off. Maximálny príspevok na rekonštrukciu priestorov pre jeden inkubátor
môže byť max. 50% celkových oprávnených nákladov do výšky 10 mil. Sk1.
Pod pojmom oprávnené náklady, pre potreby tohto programu, sa rozumejú náklady
investičného charakteru ako sú: stavebné náklady, inžinierske siete, technické vybavenie a
technologické náklady. Neoprávnenými nákladmi sa rozumejú náklady neinvestičného
charakteru ako: mzdové náklady, spotrebný materiál, cestovné náklady, nákup dopravných
prostriedkov, náklady vzniknuté pred podpísaním zmluvy, dlhy a rezervy, nákup nehnuteľností,
dane vrátane DPH.
2.
Finančnú podporu na skvalitnenie technických parametrov t. j. teplotechnických,
svetlotechnických vlastností budov vrátane zmeny dispozícií v existujúcich podnikateľských
a technologických inkubátorov vrátane špecializovaných inkubátorov, ktoré slúžia pre využitie
metódy Research-based spin-off. Maximálny príspevok na rekonštrukciu priestorov pre jeden
inkubátor môže byť max. 50% celkových oprávnených nákladov do výšky 3 mil. Sk2.
Pod pojmom oprávnené náklady, pre potreby tohto programu, sa rozumejú náklady
investičného charakteru ako sú: stavebné náklady, inžinierske siete, technické vybavenie a
technologické náklady. Neoprávnenými nákladmi sa rozumejú náklady neinvestičného
charakteru ako: mzdové náklady, spotrebný materiál, cestovné náklady, nákup dopravných
prostriedkov, náklady vzniknuté pred podpísaním zmluvy, dlhy a rezervy, nákup nehnuteľností,
dane vrátane DPH.
3.
Financovanie prevádzky nových, existujúcich a budúcich podnikateľských
a technologických inkubátorov vrátane špecializovaných inkubátorov tak, aby mohli vytvárať
vhodné štartovacie podmienky pre nové podniky. Inkubátor môže na svoje prevádzku získať
prostriedky do výšky 50% oprávnených reálnych prevádzkových nákladov v prvom roku
činnosti inkubátora, 35% v druhom roku činnosti inkubátora, 25% v treťom roku činnosti
inkubátora, 20% v štvrtom roku činnosti a 20% v piatom roku činnosti inkubátora pri
dodržiavaní podmienok podpory inkubátora pre malých a stredných podnikateľov. Prvým
rokom prevádzky inkubátora sa považuje rok, v ktorom bola kolaudácia inkubátora vykonaná
a ukončená v termíne najneskôr do 30.6. Ak kolaudácia prebehla v termíne po 30.6., za prvý
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rok prevádzky inkubátora sa považuje nasledujúci kalendárny rok. Zostávajúci rozdiel si musí
inkubátor zabezpečiť z vlastnej činnosti (prenájom priestorov, služby pre podnikateľov
inkubátora aj pre podnikateľov mimo inkubátora). Výšku príspevku určí po vyhodnotení
efektívnosti činnosti inkubátora Správna rada NARMSP, ktorej členom je zástupca MH SR. Po
uplynutí 5 rokov činnosti inkubátora bude môcť inkubátor požiadať o nenávratný finančný
príspevok na prevádzku z rovnakých alebo obdobných zdrojov. Inkubátor môže na svoje
prevádzku v ďalších rokoch získať prostriedky do výšky 20% oprávnených reálnych
prevádzkových nákladov. Výšku príspevku určí po vyhodnotení efektívnosti činnosti
inkubátora Správna rada NARMSP, ktorej členom je zástupca MH SR. Štruktúra oprávnených
nákladov pre potreby tohto programu je súčasťou prílohy č. 5.
D. Podmienky poskytnutia podpory
Podpora vybudovania, rekonštrukcie, zlepšenia technických parametrov a prevádzky inkubátora
bude poskytnutá na základe nasledujúcich podmienok:
• inkubátor musí byť organizáciou neziskového charakteru,
• poskytnutie podpory musí byť v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok
a s ním súvisiacimi predpismi,
• inkubátor bol zaradený do Zoznamu siete inkubátorov (príloha č. 1).
Základnou podmienkou poskytnutia podpory je finančné krytie programu v rozpočtovej
kapitole MH SR na príslušný rok.
Podmienka udržateľnosti
Podmienkou poskytnutia finančnej podpory bližšie špecifikovanej v bodoch C/1, 2 je
zabezpečenie udržateľnosti tzn. prevádzkovania podnikateľských a technologických
inkubátorov pri súčasnom zachovaní ich účelu, poslania a neziskového charakteru za
podmienky netransformovania sa na komerčnú firmu, poskytovania priestorov za zvýhodnené
ceny začínajúcim podnikateľom a poskytovania podporných informačných, konzultačných
a odborných služieb začínajúcim podnikateľom podľa typu a špecializácie inkubátora po dobu
ďalších minimálne 5 rokov. Doba 5 rokov tzv. obdobie udržateľnosti začína plynúť prvým
dňom kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol finančný príspevok poskytnutý.
Podmienkou poskytnutia finančnej podpory bližšie špecifikovanej v bode C/3 je zabezpečenie
udržateľnosti tzn. prevádzkovania podnikateľských a technologických inkubátorov pri
súčasnom zachovaní ich účelu, poslania a neziskového charakteru za podmienky
netransformovania sa na komerčnú firmu, poskytovania priestorov za zvýhodnené ceny
začínajúcim podnikateľom a poskytovania podporných informačných, konzultačných
a odborných služieb začínajúcim podnikateľom podľa typu a špecializácie inkubátora po dobu
ďalšieho minimálne 1 roku. Doba 1 roka tzv. obdobie udržateľnosti začína plynúť prvým dňom
kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol finančný príspevok poskytnutý
naposledy.
E. Postup pri podaní žiadosti o podporu
a) Inkubátory – dobudovanie a rekonštrukcia
1. Žiadateľ o podporu na dobudovanie a rekonštrukciu inkubátora predloží svoju žiadosť
spolu s projektom NARMSP (príloha č. 2).

2. NARMSP posúdi žiadosť z hľadiska potrebných náležitostí (kritérium oprávnenosti
žiadateľa, oprávnenosti aktivít, nákladov), a celkového vyhodnotenia projektu3 a postúpi
ju spolu s hodnotiacim stanoviskom Správnej rade NARMSP.
3. Správna rada NARMSP posúdi žiadosť z hľadiska potreby dobudovania a rekonštrukcie
inkubátora v príslušnej oblasti a rozhodne o pridelení a výške podpory.
b) Inkubátory – zlepšenie technických parametrov
1. Žiadateľ o podporu na zlepšenie technických parametrov inkubátora predloží svoju
žiadosť spolu s projektom NARMSP(príloha č. 3).
2. NARMSP posúdi žiadosť z hľadiska potrebných náležitostí (kritérium oprávnenosti
žiadateľa, oprávnenosti nákladov, očakávaných úspor prevádzkových nákladov
a dopadov) a celkového vyhodnotenia projektu4 a rozhodne o pridelení a výške
podpory.
3. Správna rada NARMSP posúdi žiadosť z hľadiska predpokladanej úspory nákladov
a doby návratnosti investície a rozhodne o pridelení a výške podpory.
c) Inkubátory - prevádzka
1. Príslušný inkubátor na začiatku roka a po transfere finančných prostriedkov na Program
predloží Žiadosť o poskytnutie príspevku na príslušný rok NARMSP (príloha č. 4),
ktorej súčasťou je aj Plán oprávnených nákladov a výnosov na príslušný rok
(príloha č. 5).
2. NARMSP žiadosť posúdi, rozhodne o výške príspevku a uzavrie zmluvu so žiadateľom
na kalendárny rok.
3. Žiadateľ predloží Žiadosť o platbu – C (príl. 9), Správu o činnosti inkubátora (príl. 10) a
Skutočné príjmy a výdavky prevádzky inkubátora (príl. 11) a kópie účtovných dokladov
vždy k 30.6. (1. a 2. štvrťrok) a 31.12. (3. a 4. štvrťrok) príslušného roka. Na základe
kontroly účtovných dokladov schváli generálny riaditeľ NARMSP vyplatenie
finančného príspevku na prevádzku v zmysle bodu C.3 do výšky rozdielu reálnych
nákladov a výnosov daného obdobia.
F. Poskytnutie finančnej podpory
Finančné prostriedky z rozpočtu verejnej správy budú zo strany MH SR poskytnuté NARMSP
na základe Zmluvy o spolupráci medzi MH SR a NARMSP. Finančná podpora na dobudovanie
a rekonštrukciu, zlepšenie technických parametrov a prevádzku bude poskytnutá na základe
zmluvy uzatvorenej medzi NARMSP a príslušným inkubátorom. Ako oprávnené náklady sú
akceptované náklady, ktoré vznikli príjemcovi pomoci od 1. 1. 2007, sú v súlade s bodom
C. Forma a rozsah podpory a spĺňajú podmienky programu.
V prípade poskytovania zvýhodnených podmienok a služieb podnikateľským subjektom, môže
dôjsť k sekundárnemu poskytovaniu štátnej pomoci, resp. pomoci de minimis. V takom prípade
je poskytovateľ (vlastník inkubátora) povinný postupovať v zmysle zákona č. 231/1999 Z. z.
o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
Ak príjemca podpory nedodrží podmienky uvedené v zmluve je povinný poskytnutú podporu
vrátiť.
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G. Rozpočet
Schválené finančné prostriedky zo ŠR5:
rok 2007 – 6 500 000 Sk
rok 2008 – 9 000 000 Sk
rok 2009 – 5 000 000 Sk
rok 2010 – 5 000 000 Sk
H. Kritériá hodnotenia efektívnosti podpory – indikátory hodnotenia
Ročne sa bude vyhodnocovať:
• počet a činnosť firiem v selekcii v inkubátore
• počet a činnosť inkubátorových firiem, z toho inovatívnych
• počet a objem poskytnutých neinvestičných vstupov
• obrat inkubátorových firiem nekomerčného charakteru
• počet vytvorených pracovných miest
• počet udržaných pracovných miest
I. 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.
J. Záverečné ustanovenia
Na poskytnutie podpory nie je právny nárok. O poskytnutí podpory a jej výške rozhoduje
v prípade inkubátorov Správna rada NARMSP.
K. Spôsob vyhlásenia programu
Program vyhlasuje MH SR zverejnením v Obchodnom vestníku SR. Program bude zverejnený
aj na www stránke NARMSP.
L. Doba trvania programu
Program nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia v Obchodnom vestníku SR
do 31. 12. 2013. Prípadné predčasné ukončenie alebo zmeny podmienok budú včas oznámené
poskytovateľom pomoci.

Vyhlasovateľ programu:
Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19
827 15 Bratislava
tel.: 02/4854 1111
webová stránka: www.economy.gov.sk
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Vykonávateľ programu:
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
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

Prílohy:
1. Zoznam siete inkubátorov
2. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na dobudovanie a rekonštrukciu
podnikateľského / technologického inkubátora a osnova projektu pre žiadateľa
3. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na zlepšenie technických parametrov
a osnova projektu pre žiadateľa
4. Žiadosť o poskytnutie príspevku na prevádzkové náklady inkubátora s prílohami
5. Plán oprávnených nákladov a výnosov prevádzky podnikateľského / technologického
inkubátora
6. Manuál k plánu nákladov a výnosov prevádzky podnikateľského / technologického
inkubátora
7. Žiadosť o platbu – A (vyplývajúca zo Zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na
dobudovanie a rekonštrukciu podnikateľského / technologického inkubátora)
8. Žiadosť o platbu – B (vyplývajúca zo Zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na
dobudovanie na zlepšenie technických parametrov podnikateľského / technologického
inkubátora)
9. Žiadosť o platbu – C (vyplývajúca zo Zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na
prevádzkové náklady podnikateľského / technologického inkubátora)
10. Správa o činnosti podnikateľského / technologického inkubátora
11. Skutočné príjmy a výdavky prevádzky podnikateľského / technologického inkubátora

