Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19, 827 15 Bratislava
vyhlasuje programy na podporu rozvoja malého a stredného podnikania
07K 02 09 Podpora vzdelávania a poradenstva pre vybrané skupiny záujemcov o
podnikanie a začínajúcich podnikateľov
A. Predmet a účel pomoci
Účelom Programu vzdelávania, školení a poradenstva pre vybrané skupiny záujemcov o
podnikanie (ďalej len „Program“) z radov zamestnancov, nezamestnaných a absolventov je
umožniť týmto skupinám získať teoretické vedomosti a praktické návyky z najdôležitejších
oblastí trhovej ekonomiky. Vzdelávacie programy pre oblasť MSP sa budú orientovať na
aktuálne problémy MSP novo zakladaných a fungujúcich podnikov v oblasti manažmentu,
marketingu, vypracovania podnikateľského zámeru, mapovania podmienok podnikania v
regióne, právnu, finančnú a daňovú problematiku. Poradenstvo bude zamerané na oblasti
súvisiace so založením a úspešným fungovaním podniku vrátane spracovania podnikateľských
plánov.
Časť programu týkajúca sa poradenstva bude sprístupnená i pre cudzích štátnych príslušníkov,
ktorí chcú investovať svoj kapitál na podnikateľskom trhu na Slovensku, avšak zatiaľ nie sú
registrovaní ako MSP buď ako fyzická osoba (FO) alebo právnická osoba (PO) podľa platnej
slovenskej legislatívy. Cudzím štátnym príslušníkom, resp. budúcim investorom bude
poskytnuté poradenstvo v oblastiach, ktoré súvisia s podmienkami podnikania, resp.
podnikateľským prostredím na Slovensku.
Všetkým záujemcom o podnikanie budú prostredníctvom podporných tlačových materiálov
sprístupnené základné praktické informácie k začatiu podnikateľskej činnosti. Materiály doplnia
informácie získané v rámci poradensko-vzdelávacieho procesu a pomôžu záujemcom objasniť
základné procesy pri zakladaní podnikateľskej činnosti.
B. Príjemca pomoci
Príjemcom pomoci je záujemca o podnikanie z radov zamestnancov, nezamestnaných
a absolventov stredných a vysokých škôl, dôchodcov, zdravotne postihnutých občanov (vrátane
zrakovo postihnutých) za predpokladu, že spĺňa nasledujúce kritériá:
Záujemcovia o poradenstvo a vzdelávacie kurzy k začatiu podnikania musia:
•
•
•
•
•

mať motiváciu k podnikateľskej činnosti,
disponovať aspoň približnou predstavou o podnikateľskom zámere, o produkte,
o potenciálnych klientoch,
mať technologické zručnosti a znalosti na zhotovenie výrobku alebo vykonanie služby,
disponovať predpokladmi pre podnikanie – schopnosť znášať riziko,
mať aspoň minimálne finančné zdroje alebo schopnosť ich zabezpečenia.

Zrakovo ťažko postihnutí záujemcovia musia mať okrem hore - uvedeného:
•

zvládnuté socio - rehabilitačné návyky,

•
•

základné počítačové vedomosti a zručnosti v oblasti MS Office - Word a Excel alebo
ovládať braillové písmo,
potrebné učebné pomôcky: (PC s nainštalovaným špeciálnym softvérom na
preklápanie učebných textov do zväčšenej/zvukovej verzie, lupou, alternatívne mať
zabezpečené cez príslušnú krajskú pobočku ÚNSS preklopenie učebných textov
do braillovho alebo zväčšeného písma, špeciálne osvetlenie, ak to vyžaduje charakter
zrakového postihnutia).

Príjemcom pomoci môžu byť i cudzí štátni príslušníci, ktorí chcú investovať svoj kapitál
na podnikateľskom trhu v SR. Viď bod C. Príjemcom pomoci pre oblasť sprístupnenia
podporných materiálov je NARMSP.
C. Forma a rozsah pomoci
Pomoc bude poskytovaná nepriamo vo forme bezplatných vzdelávacích kurzov, ako aj vo forme
bezplatného a zľavneného poradenstva v zmysle oficiálneho znenia cenníka poradenských
služieb. Vzdelávací kurz podnikania určený pre budúcich podnikateľov bude zameraný na
získavanie teoretických, praktických poznatkov a návykov z oblasti malého a stredného
podnikania, rastu podnikateľských zručností a vzdelanostnej úrovne budúcich podnikateľov.
Vzdelávací kurz bude zameraný na oblasť:
• marketing a telemarketing,
• finančné riadenie,
• právna a daňová problematika,
• manažment,
• psychologické aspekty podnikania,
• obchodné zručnosti,
• účtovníctvo,
• zahraničný obchod,
• poistenie,
• živnostenský zákon a obchodný zákonník,
• administratíva a pod.
V rámci poradenstva budú záujemcom o podnikanie poskytované služby v sadzbe
25 EUR/1 hod. nasledovne:
•
•
•

1 hodina informačných služieb bezplatne so 100 % dotáciou z Programu
(t.j. 25 EUR/1 hod.),
3 hodiny poradenských služieb bezplatne so 100 % dotáciou z Programu
(t.j. 25 EUR/1 hod.),
36 hodín poradenských služieb s 20 % príspevkom so strany záujemcu o podnikanie a 80
% dotáciou z Programu (t.j. 5 EUR/1 hod. zo strany záujemcu o podnikanie
a 20 EUR/1 hod. z Programu),

Poradenské služby môžu využívať i zahraniční záujemcovia o podnikanie (investori) v SR, t. j.
takí, ktorí ešte nie sú zaregistrovaní ako fyzická alebo právnická osoba v živnostenskom alebo
obchodnom registri na Slovensku. Sú to tí príslušníci cudzích štátov, ktorí majú záujem
investovať svoj kapitál, resp. doviezť svoje „know how“ do Slovenskej republiky.
Táto skupina klientov bude čerpať poradenstvo najmä v nasledujúcich oblastiach:

právna a daňová problematika,
• účtovníctvo,
• poistenie,
• živnostenský zákon a obchodný zákonník,
• informácie o podnikateľskej a ekonomickej úrovni príslušného regiónu,
• možnosti investovania v príslušnom regióne,
• všetky oblasti, ktoré sú nevyhnutné pre hladký priebeh vstupu zahraničného kapitálu na
Celkovo môže byť jednému záujemcovi vrátane zahraničného záujemcu o podnikanie
poskytnutých 40 hod. dotovaných poradenských služieb ročne. Nad tento limit si hradí plnú
cenu služby bez nároku na príspevok zo štátneho rozpočtu.
Poskytovateľom pomoci a vyhlasovateľom Programu je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky (ďalej len „MH SR“). Vykonávateľom Programu je Národná agentúra pre rozvoj
malého a stredného podnikania (ďalej len „NARMSP“), ktorá realizuje poradenské a
vzdelávacie aktivity prostredníctvom spolupracujúcich inštitúcií. Spolupracujúcimi inštitúciami
sú regionálne poradenské a informačné centrá (ďalej len „RPIC“), centrá prvého kontaktu (ďalej
len „CPK“), podnikateľské a technologické inkubátory (ďalej len „PI/TI“). Subjekty, ktoré nie
sú neziskovými organizáciami, sa budú môcť do programu (ako poskytovateľ poradenských
služieb) zapojiť prostredníctvom verejného obstarávania. Verejné obstarávanie na podnikateľské
subjekty, ktoré budú poskytovať poradenské služby v zmysle tohto programu, vykoná
vykonávateľ programu. Zoznam subjektov poskytujúcich poradenské a informačné služby bude
uverejnený na web -stránke vykonávateľa programu (www.nadsme.sk). Podporné aktivity
realizuje NARMSP samostatne.
Poradenské a vzdelávacie služby sa realizujú na základe zmluvy, ktorú každoročne uzatvára
NARMSP so spolupracujúcimi inštitúciami.
Spolupracujúca inštitúcia musí spĺňať tieto odborné predpoklady a podmienky:
•
•
•
•

v predmete činnosti má poskytovanie poradenských a vzdelávacích služieb pre
oblasť podnikania;
má nevyhnutné technické vybavenie (min. počítač pre každého pracovníka s
príslušným softwarom, pripojenie na internet, fax, kopírovací stroj);
má zodpovedajúce kancelárske priestory a prístup k školiacim priestorom.
v prípade, že spolupracujúca inštitúcia realizuje vzdelávaciu činnosť, t.j. kurzy k
začatiu podnikania, musí byť držiteľom potvrdenia Ministerstva školstva SR o
akreditácii príslušnej vzdelávacej aktivity vydaného na základe zákona NR SR č.
386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní v znení zákona NR SR č.567/2001 Z. z.
Akreditáciou sa rozumie štátne overenie spôsobilosti vzdelávacej ustanovizne
uskutočňovať vzdelávaciu aktivitu na základe splnenia podmienok ustanovených
citovaným zákonom o ďalšom vzdelávaní.

E. Podmienky poskytnutia pomoci
Záujemca o podnikanie musí mať predstavu o podnikateľskom zámere. V prípade splnenia
podmienok Programu v zmysle bodu B budú jednotliví záujemcovia zaradení do Programu
ako príjemcovia pomoci. Záujemca o podnikanie nesmie byť evidovaný v OR/ŽR. Táto
požiadavka sa netýka záujemcu s pozastavenou živnosťou, ktorý má záujem o jej opätovné
obnovenie.

F. Postup pri podaní žiadosti o pomoc
Záujemca o pomoc sa prihlási do Programu v príslušnej regionálnej spolupracujúcej inštitúcii
vyplnením evidenčného listu. Evidenčný list klienta sa vystaví s platnosťou na celé obdobie
trvania Programu. Aktualizácia sa vykoná len v prípade zmien údajov žiadateľa o pomoc. V
prípade záujemcov o podnikanie z radov potenciálnych malých a stredných zahraničných
investorov (ktorí neovládajú slovenský, prípadne český jazyk a budú využívať tlmočníka) bude
vyplnený dvojjazyčný evidenčný a konzultačný list. Záznam o vykonaných poradenských
službách bude vyplnený takisto v oboch jazykových verziách.
G. Výška pomoci
Záujemcom o podnikanie sa pomoc poskytuje nepriamo – úhradou časti poplatku za poskytnuté
poradenské služby realizované spolupracujúcimi inštitúciami (oficiálny poplatok za 1 hodinu
konzultácie pre domáceho a zahraničného príslušníka je 25 EUR, výška dotácie sa pohybuje od
80 % do 100 % úhrady z poplatku.
V prípade školení je podmienkou vyplatenia finančného príspevku úplná realizácia schváleného
vzdelávacieho projektu a splnenie všetkých podmienok zmluvy medzi vykonávateľom
a spolupracujúcou organizáciou.
V prípade poradenstva je každý žiadateľ povinný potvrdiť príjem služby a jej platbu
vlastnoručným podpisom na konzultačnom liste, ktorý musí byť zároveň podpísaný aj
príslušným poradcom. V konzultačnom liste musí byť vypísaná aj finančná hodnota poskytnutej
pomoci. Zahraničný záujemca o podnikanie v SR bude mať vyplnené obe verzie (anglickú
a slovenskú) evidenčného a konzultačného listu. V konzultačnom liste bude vyšpecifikované,
akým spôsobom bolo vykonané poradenstvo v cudzom jazyku. V prípade účasti tlmočníka sa
do konzultačného listu podpíše i tlmočník.
Ako oprávnené náklady v rámci tohto Programu sú akceptované náklady, ktoré vznikli subjektu
poskytujúcemu služby v zmysle tohto Programu pri splnení uvedených podmienok najskôr od 1.
januára príslušného kalendárneho roka.
Ak príjemca pomoci nedodrží podmienky, za ktorých mu bola poskytnutá, je povinný vrátiť
poskytnutú pomoc NARMSP.
H. Rozpočet
Rozpočet NARMSP na rok 2009 - 586 304 EUR
Rozpočet NARMSP na rok 2010 - 331 939,19 EUR
Rozpočet NARMSP na rok 2011 - 331 939,19 EUR
Rozpočet NARMSP na rok 2012 - 331 939,19 EUR
Rozpočet NARMSP na rok 2013 – prostriedky v kapitole MH SR nie sú vyčlenené
Výšku finančných prostriedkov určených na realizáciu Programu v príslušnom roku oznámi MH
SR na svojej webovej stránke www.economy.gov.sk, resp. vykonávateľ na svojej webovej
stránke www.nadsme.sk.

I. Kritériá hodnotenia
Ročne sa bude vyhodnocovať počet:
• poskytnutých informačných a odborných konzultácií,
• účastníkov vzdelávacích kurzov,
• vytlačených podporných materiálov.
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. Záverečné ustanovenia
Na poskytnutie pomoci nie je právny nárok.
L. Spôsob vyhlásenia programu
Program vyhlasuje MH SR zverejnením v Obchodnom vestníku SR. Program bude zverejnený
aj na web stránke NARMSP.
M. Doba trvania programu
Program nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia v Obchodnom vestníku SR
do 31. 12. 2013. Prípadné predčasné ukončenie alebo zmeny podmienok programu budú včas
oznámené poskytovateľom pomoci na web - stránkach.
Poskytovateľ:
Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19
827 15 Bratislava
tel.: 02/4854 1111
webová stránka: www.economy.gov.sk
Vykonávateľ:
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

