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Výsledky OP KaHR v číslach v SR

Vedeli ste, že...

… približne každá 11. patentová prihláška na Slovensku v roku 
2015 je registrovaná s podporou OP KaHR?

… vďaka podpore z OP KaHR sa zateplila plocha, ktorá zodpo-
vedá rozlohe 23 futbalových ihrísk?

… vďaka podpore z OP KaHR sa ročne ušetrí toľko elektrickej 
energie, koľko vyrobí Oravská priehrada alebo Liptovská Mara? 

… svietidlá inštalované s podporou OP KaHR by v 20-metro-
vých rozstupoch osvetlili cestu z Bratislavy do Košíc?

… vďaka podpore z OP KaHR sa ročne ušetrí toľko elektrickej 
energie, koľko sa ročne spotrebuje v 25 000 rodinných 
domoch na Slovensku?

… inštalovaný výkon v rámci energetických projektov podpo-
rených z OP KaHR zodpovedá výkonu 8 vodných elektrární?

… takmer 98 % z celkového počtu podporených podnikov 
patrí do kategórie malých a stredných podnikov?

… počet pracovných miest v rámci podporených subjektov 
vzrástol o takmer 10 % v porovnaní s rokom pred udelením 
podpory?

… realizácia niektorých projektov trvala len jeden mesiac? 
Tak rýchlo sa napríklad modernizovalo verejné osvetlenie 
v obciach Skrabské, Sedliská a Majerovce.

Využite QR kód na získavanie podrobnejších 
informácií o možnostiach podpory podnikania!
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Čo dosahujeme vďaka OP?
Realizáciou takmer 1 900 projektov v rámci OP KaHR sa dosa-
hujú tieto nasledovné výsledky v jednotlivých oblastiach:

Inovácie a technologické transfery:
• nárast tržieb v podporených podnikoch o viac ako 20 %;
• vytvorenie takmer 2 800 nových pracovných miest; 
• zaregistrovanie takmer 30 patentových prihlášok;
• poskytnutie zvýhodnených úverov prostredníctvom iniciatí-

vy JEREMIE v objeme 280 mil. eur;
• vybudovanie 11 nových priemyselných parkov v rámci regió-

nov Slovenskej republiky; 
• viac ako 200 účastí podnikov na zahraničných výstavách 

a veľtrhoch;
• uskutočnenie viac ako 4 200 obchodných rokovaní počas 

výstav, veľtrhov či obchodných misií.

Energetika:
• dosiahnutie ročných úspor energie na strane podnikov 

v hodnote viac ako 61 GWh;
• zrekonštruovanie a zmodernizovanie verejného osvetlenia 

vo viac ako 300 obciach;
• vytvorenie viac ako 100 nových pracovných miest;
• zrealizovanie viac ako 173 akcií pre verejnosť zameraných 

na informovanosť o úsporách energie a o využívaní obnoviteľ-
ných zdrojov energie.

Cestovný ruch:
• vytvorenie takmer 800 nových pracovných miest;
• vybudovanie a zmodernizovanie 200 zariadení a stredísk 

cestovného ruchu;
• účasť na 168 zahraničných výstavách a veľtrhoch s cieľom 

propagácie Slovenska ako destinácie cestovného ruchu.

Čo je Operačný program 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast?
Tento operačný program (OP) schválila Európska komisia ako 
jeden z  nástrojov, ktoré na  Slovensku od  roku 2007 pomáhali 
zlepšovať životnú úroveň v  jednotlivých regiónoch. Cieľom OP 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) je podporiť 
podnikanie a napomôcť zvyšovaniu konkurencieschopnosti pod-
nikov, výkonnosti ekonomiky a zvyšovaniu zamestnanosti.

Celkovo viac ako 1 900 projektov sa realizuje v týchto oblastiach:

• Inovácie a technologické transfery – podpora zvyšovania ino-
vačnej, výskumnej a vývojovej úrovne podnikov, zvyšovanie kva-
lity výrobkov, zavádzanie nových a ekologických výrobných po-
stupov, zvyšovanie exportného potenciálu, ale aj investície miest 
a obcí do budovania nových priemyselných zón na Slovensku;

• Energetika – podpora investícií podnikov do znižovania ener-
getickej náročnosti, do využívania obnoviteľných zdrojov energie, 
do budovania a  modernizácie systémov verejného osvetlenia 
v mestách a v obciach;

• Cestovný ruch – podpora investícií podnikov do výstavby, mo-
dernizácie a rozširovania zariadení a stredísk cestovného ruchu, 
ako aj propagácia Slovenska ako destinácie cestovného ruchu.

Úver v banke dostupnejší 
Pre malé a stredné podniky je otázka fi nancovania ich nových pod-
nikateľských aktivít často tým, čo rozhoduje o ich raste alebo zániku. 
Možnosť získať podnikateľské úvery v bankách rozširujú aj štruktu-
rálne fondy s programom JEREMIE. Vďaka tomuto projektu získava-
jú banky fi nančné zábezpeky a kapitál, preto môžu malé a stredné 
podniky na Slovensku (s výnimkou Bratislavského kraja) získať úver 
vo svojej banke za výhodnejších podmienok. O podrobnostiach sa 
informujte vo svojej banke alebo na www.szrf.sk. 

POČET REALLIZOOOVVANNNÝÝÝCCHH PPRROOOJEKKTTOOV 
V JEDNOTLIVÝCH RREGGGIÓNNOCCCH SSSLOVVENNNSKKAA:

Podpora pokračuje 
Na nové programovacie obdobie 2014 – 2020 
bol schválený Operačný program Výskum 
a inovácie (OP VaI), ktorý do veľkej miery nadväzuje na podporu posky-
tovanú z OP KaHR. Predstavuje nové možnosti na komplexnú podporu 
všetkých regiónov Slovenska v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, ako aj 
na komplexnú podporu malého a stredného podnikania. 

Čo je cieľom OP VaI?
Cieľom OP VaI v  rámci pôsobnosti MH SR je podporiť investície 
podnikov do výskumu, vývoja a inovácií, a to najmä do vývoja no-
vých produktov a služieb či do zlepšovania technologickej úrovne 
podnikov. Novinkou je komplexná podpora podnikania vo všet-
kých jeho fázach. 

Komu je určená pomoc?
Cieľovou skupinou sú podnikatelia, o  podporu sa však budú 
môcť uchádzať aj zoskupenia podnikateľov, fyzických osôb či 
neziskový sektor.

Projekty budú realizované najmä v oblasti:
• experimentálneho výskumu a vývoja v priemysle;
• zvyšovania technologickej úrovne alebo zavádzania nových 

výrobných procesov v podnikoch;
• ochrany práv duševného vlastníctva (patenty, licencie atď.);
• spolupráce podnikov formou vytvárania zoskupení (napr. 

klastrov);
• zavádzania inovatívnych výrobkov a služieb na trh;
• účasti na prezentačných podujatiach, zahraničných výsta-

vách a veľtrhoch;
• rozvoja kreatívneho priemyslu.

Okrem toho bude OP VaI zabezpečovať pre podnikateľov:
• komplexnú pomoc začínajúcim aj súčasným podnikateľom;
• prístup ku kapitálu vo forme zvýhodnených úverov, záruk 

a rizikového kapitálu;
• využívanie nástrojov elektronického podnikania;
• poskytovanie expertných poradenských služieb.

Ak chcete vedieť viac podrobností o  OP VaI, navštívte stránku 
www.mhsr.sk.
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