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Trenčín 6. máj 2015   

Po prvýkrát môžu malé a stredné podniky čerpať financie z európskeho programu  

 

Praktické informácie o možnostiach financovania firiem v oblasti výskumu, vedy a 

inovácií z najväčšieho európskeho programu na podporu výskumu a inovácií – Horizont 

2020 a z operačného programu Výskum a inovácie včera prítomnej podnikateľskej 

verejnosti poskytla konferencia s názvom Inovačný región – Možnosti financovania 

inovácií. Približne päťdesiatke podnikateľov v Kongresovej sále Úradu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja boli poskytnuté aj informácie k novele zákona o dani z príjmov, 

ktorá umožňuje dodatočný odpočet nákladov na výskum a vývoj. 

 

Konferenciu zorganizoval Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) v spolupráci 

so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Trenčianskou 

regionálnou komorou SOPK. Privítať zástupcov podnikateľských subjektov a otvoriť 

konferenciu prišiel riaditeľ Úradu TSK, Juraj Gerlici. „Sme radi, že sme mohli vytvoriť 

priestor pre mladých a stredných podnikateľov a informovať ich o novom programovom 

období v oblasti výskumu a inovácií,“ uviedol Juraj Gerlici. Za predsedníckym stolom 

spolu s ním sedel aj Milan Semanco, vedúci odboru regionálneho rozvoja TSK.  

 

„V súčasnosti rezonuje pojem konkurencie schopnosť zo všetkých strán. Skloňuje sa 

nielen v súvislosti s podnikmi, ale aj s regiónmi a národnými ekonomikami. Inovačná 

výkonnosť regiónu je veľmi dôležitou zložkou jeho konkurencie schopnosti rovnako, ako 

je to v ekonomike podnikovej. Inovácie sú jedným z hlavných nositeľov konkurenčnej 

výhody, spočívajúcej v schopnosti ponúknuť jedinečný produkt či proces, ktorý dáva 

nositeľovi možnosť voľby medzi tradičným a inovovaným produktom. Európska únia 

sústredí všetko svoje úsilie na preklenutie krízy a vytvorenie podmienok pre konkurencie 

schopnejšie hospodárstvo vyššou mierou zamestnanosti,“ oboznámil prítomných riaditeľ 

Úradu TSK, Juraj Gerlici a dodal: „Dnešná konferencia má poskytnúť dôležité 

informácie najmä o možnostiach  podpory inteligentného rastu.“  

 

Program konferencie tvorili prezentácie zúčastnených zástupcov podnikateľskej 

verejnosti, a to Jána Václava, riaditeľa Trenčianskej regionálnej komory SOPK, Juraja 

Mihála, projektového manažéra SARIO, Daniely Gavalierovej z odboru regionálneho 

rozvoja TSK, Ivana Filusa z BIC Bratislava, Dušana Galuseka z Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Juraja Hrdloviča z Ministerstva hospodárstva SR. 

„Žijeme v tomto regióne a je dobré sa občas stretnúť a porozprávať o tom, čo robíme 

a zároveň pozvať účastníkov na niektoré z našich aktivít,“ priblížil význam konferencie 

tohto druhu Ján Václav, riaditeľ Trenčianskej regionálnej komory SOPK.  
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„Cieľom dnešnej prezentácie je priblížiť podnikateľom a ďalším hráčom na poli inovácií 

veľký európsky program, ktorý má rozpočet 80 miliárd eur na roky 2014 – 2020 

a takisto aktivity siete Enterprise Europe Network, čo je vlastne najväčšia sieť Európskej 

komisie na podporu podnikania, inovácií a prístupu k európskym fondom,“ informoval 

Ivan Filus z BIC Bratislava.  

 

Európsky program Horizont 2020 sústreďuje všetky aktivity, ktoré sa týkajú podpory 

výskumu, vývoja nových technológií a inovácií. Je otvorený pre firmy, výskumné 

organizácie, univerzity či akékoľvek subjekty z členských a asociovaných krajín 

Európskej únie. Novinkou programu Horizont 2020 je oblasť, ktorá sa nazýva Nástroj 

pre malé a stredné podniky, vďaka ktorej môžu po prvýkrát samotné malé a stredné 

podniky čerpať financie z európskeho programu.  
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