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Č. ... 
 

Názov materiálu 
Plán výziev Operačného programu Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast na rok 2008.  

Dôvod predloženia materiálu V zmysle úlohy B1 uznesenia vlády SR č. 45/2008 

Materiál vypracoval 

Mgr. Pavol Borovský, vymenovaný na zastupovanie 
predstaveného, vedúceho oddelenia implementácie 
PhDr. Ing. Marek Bobiš, vymenovaný na zastupovanie 
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PhDr. Pavol Kučmáš, vymenovaný na zastupovanie 
predstaveného, riaditeľa odboru riadenia SOP 

Materiál predkladá  
Ing. Iveta Pabišová, generálna riaditeľka sekcie podporných 
programov 

Materiál odsúhlasil Ing. Ivan Rybárik, štátny tajomník 

Materiál obsahuje 

1. Návrh záverov z  Porady vedenia 
2. Predkladacia správa 
3. Materiál 

Na rokovanie sa odporúča 
prizvať 

 
PhDr. Ing. Marek Bobiš, VZP VO kontroly OP 

PhDr. Pavol Kučmáš, VZP RO riadenia SOP 
 

Na materiál sa vzťahuje 
obmedzenie prístupu 
k informáciám 

nie 



Návrh záverov 
 

 
z porady vedenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

zo dňa  .......... 2008 
 

 

 

Porada vedenia Ministerstva hospodárstva SR 

 

B.  schvaľuje 

 

B.1 Plán výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrení Operačného programu 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. 

 

Minister  

 

C.  u k l a d á 

 

generálnej riaditeľke sekcie podporných programov 

 

C.1 dopracovať materiál podľa záverov z Porady vedenia MH SR 

                                                                                                                 T: ihneď 

 

C.2 predložiť ministrovi výstavy a regionálneho rozvoja schválený plán výziev v zmysle 
úlohy B.1 uznesenia vlády SR č. 45/2008   

 
T: 15. februára 2008 

  
C. 3 zabezpečiť zverejnenie plánu výziev na webovej stránke MH SR a príslušných 

Sprostredkovateľských orgánov pod Riadiacim orgánom 
 
                 T: 15. február 2008 



PREDKLADACIA SPRÁVA 

 
Materiál je predkladaný na rokovanie Porady vedenia Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky (ďalej len „PV MH SR“) sekciou podporných programov na základe 
uznesenia vlády SR č.45/2008, úlohy B.1 „ zabezpečiť vypracovanie časového harmonogramu 
výziev na predkladanie žiadostí o  nenávratný  finančný  príspevok na  rok 2008 a predložiť 
ho ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja do 10 pracovných dní po jeho schválení“, 
najneskoršie do 15. februára 2008. 

 
Predkladaný materiál svojím obsahom nadväzuje na materiál č. 8 „Informácia 

o technicko-organizačnom zabezpečení čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ 
v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na roky 2007 - 
2013“ ktorý bol dňa 2. augusta 2007 PV MH SR vzatý na vedomie. 

 
Cieľom predkladaného materiálu je zabezpečiť okrem plnenia úlohy vyplývajúcej 

z vyššie uvedeného uznesenia vlády SR, aj plnenie úloh, ktoré vyplývajú z Komunikačného 
plánu a týkajú sa informovania verejnosti (informovanie potenciálnych žiadateľov 
o predpokladaných termínoch na vyhlásenie výziev v rámci Operačného programu 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast). 
 

Materiál nebol predmetom vnútrorezortného pripomienkového konania vzhľadom na 
jeho charakter. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA 
Slovenskej republiky 

 
 
 
 
 

Plán výziev Operačného programu  
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na rok 2008 

 
 
 
 

 
 Európska únia 
 
 
 
Schválené: Poradou vedenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky dňa 14. 2. 2008 



Plán výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len “NFP”) 
v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len “OP 
KaHR”) na rok 2008 bol vypracovaný v zmysle úlohy B.1 uznesenia vlády SR č. 45/2008.  

 
Navrhované rozloženie výziev na predkladanie žiadostí o NFP v roku 2008 a ich 

finančné alokácie (štrukturálne fondy + štátny rozpočet) zohľadňujú nasledovné skutočnosti: 
 

1) Celková výška finančných prostriedkov alokovaných v rámci jednotlivých opatrení 
OP KaHR pre programové obdobie 2007 - 2013; 

2) Kapacita a počet  Sprostredkovateľských orgánov pod Riadiacim orgánom (ďalej len 
„SO/RO“)  zapojených do implementácie OP KaHR; 

3) Minimálna dĺžku trvania výzvy v zmysle Systému riadenia štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013; 

4) Dĺžka trvania schvaľovacieho procesu zo strany Európskej komisie v prípade Schémy 
štátnej pomoci na podporu aplikovaného výskumu a vývoja smerovaného do inovácií; 

5) Dĺžka trvania hodnotiaceho procesu a maximálnu dĺžku implementácie projektov; 
6) Predpokladaný záujem zo strany žiadateľov o podporu v rámci jednotlivých schém 

pomoci na základe skúseností z programového obdobia 2004 – 2006. 



Trvanie 
výzvy Opatrenie OP KaHR 

Indikatívna 
alokácia  
(v Sk) 

Indikatívna  
alokácia  
(v EUR) 

12.3 – 10.6 
2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a 
zavádzanie progresívnych technológií v energetike 
Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja (schéma pomoci  de minimis) 

700 000 000 21 098 318 

12.3 – 10.6 1.1 - Inovácie a technologické transfery  
Schéma na podporu medzinárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis) 250 000 000 7 535 114 

31.3 – 30.6 
1.1 - Inovácie a technologické transfery  
Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v 
priemysle a v službách 

1 500 000 000 45 210 682 

14.4 – 14.7 
3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu  
Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do 
ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím 

2 500 000 000 75 351 136 

12.5 – 10.10 1.2 - Podpora spoločných služieb pre podnikateľov 
Budovanie „hnedých“ a „zelených“ priemyselných parkov 

1 400 000 000 42 196 636 

26.5 – 25.8 
1.1 - Inovácie a technologické transfery  
Schéma na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v 
službách (schéma pomoci de minimis) 

1 000 000 000 30 140 455 

9.6 – 8.9 
3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu  
Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de 
minimis) 

500 000 000 15 070 227 

16.6 – 16.9 
1.1 - Inovácie a technologické transfery  
Schéma podpory pre začínajúcich podnikateľov (schéma DM implementovaná v spolupráci 
s MPSVaR SR)  

500 000 000 15 070 227 

14.7 – 13.10 
1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch 
Schéma štátnej pomoci na podporu aplikovaného výskumu a vývoja smerovaného do 
inovácií 

500 000 000 15 070 227 

11.8 – 9.11 

2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a 
zavádzanie progresívnych technológií v energetike 
Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj 
spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci 

2 500 000 000  75 351 136  

16.9 – 15.12 
2.2 -Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie 
poradenstva v oblasti energetiky 
Podpora úspor energie rekonštrukciou verejného osvetlenia 

700 000 000 21 098 318 

16.9 – 15.12 
3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu  
Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do 
ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím 

1 000 000 000 30 140 455 

 


