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Zoznam povinných merateľných ukazovateľov 

Operačný program Operačný program Výskum a inovácie 

 

Prioritná os 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP 

 

Investičná priorita 3.1 Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a podpory zakladania nových 
firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov 

Špecifický cieľ 3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP 

Aktivita  Podpora nových a začínajúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverový program pre podporu nových a začínajúcich 
MSP, fond rizikového kapitálu pre začínajúce MSP vo fázach seed a start up) zameraná aj na podporu priemyslu a služieb vrátane 
poznatkovo intenzívnych služieb (KIS) a nových, progresívnych odvetví 

 

Kód 
ukazovateľa 

Názov  
ukazovateľa 

Definícia/metóda výpočtu 
Merná 

jednotka 
Míľnik pre 
rok 2018 

Cieľová 
hodnota 

P0283 Počet podnikov, 
ktoré dostávajú 

finančnú podporu 
inú ako granty 

Počet podnikov dostávajúcich finančnú podporu inú ako grant vo forme pôžičky, dotácie na 
úroky, záruky za úver, rizikového kapitálu alebo iného finančného nástroja. 

Podniky 36 107222 

P0632 Súkromné 
investície 

zodpovedajúce 
verejnej podpore 
pre podniky (iné 

ako granty) 

Celková hodnota súkromného príspevku v podporenom projekte, ktorá spĺňa definíciu 
štátnej pomoci, kde podpora nemá formu grantu (pozri Spoločný ukazovateľ 3 'Počet 
podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty') vrátane neoprávnených častí 
projektu.  

EUR 6 400 000 
19 200 566 

000 
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Zoznam iných údajov projektu 

D0157 Počet 
podporených 

nových podnikov 

Počet vytvorených podnikov dostávajúcich finančnú pomoc alebo inú podporu z EŠIF 
(napr. poradenstvo, konzultácie). Za nový podnik sa považuje podnik, ktorý bol 
vytvorený/založený v období troch rokov pred predložením žiadosti o NFP. Za nový podnik 
sa nepovažuje podnik , v prípade ktorého došlo iba k zmene jeho právnej formy.  

Tento ukazovateľ predstavuje podskupinu (podradený ukazovateľ) vo vzťahu k ukazovateľu 
"Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora". 

Podniky n/a n/a 

D0275 Počet podnikov,  
ktoré dostávajú 

podporu s cieľom 
predstaviť 

výrobky, ktoré sú 
pre firmu nové 

Iný údaj zisťuje, či podporený podnik vyvíja produkt, ktorý je "nový pre firmu", v dôsledku 
projektu. Zahŕňa proces inovácií, ak tento proces prispieva k vývoju produktu. Projekty, 
ktorých cieľom nie je vytvorenie nového produktu, sa do tohto údaju nezapočítajú. Ak 
podnik uvádza niekoľko produktov, započíta sa ako jeden podnik. V prípade projektov 
spolupráce tento ukazovateľ berie do úvahy všetky zúčastnené podniky, pre ktorý je daný 
produkt nový. 

Produkt môže byť hmotný aj nehmotný, t.j. môže ísť o výrobok alebo službu. 

Podniky n/a n/a 

D0244 Počet podnikov, 
ktoré dostávajú 

podporu s cieľom 
predstaviť 

výrobky, ktoré sú 
pre trh nové 

Iný údaj zisťuje, či podporený podnik vyvíja produkt, ktorý je "nový pre trh", v dôsledku 
projektu na ktoromkoľvek zo svojich trhov. Zahŕňa proces inovácií, pokiaľ tento proces 
prispieva k vývoju príslušného produktu. Projekty, ktorých cieľom nie je vytvorenie nového 
produktu, sa do tohto údaju nezapočítajú. Ak podnik uvádza na trh niekoľko produktov, 
započíta sa ako jeden podnik. V prípade projektov spolupráce tento ukazovateľ berie do 
úvahy všetky zúčastnené podniky.  

Produkt môže byť hmotný aj nehmotný, t.j. môže ísť o výrobok alebo službu. 

Podniky n/a n/a 

D0209 Počet 
podporených spin-

off podnikov 

Počet spin-off podnikov podporených prostredníctvom zrealizovaných projektov, pričom 
podnik vznikol najneskôr 3 roky pred začiatkom realizácie projektu, resp. 3 roky pred 
momentom poskytnutia pomoci cieľovým skupinám v rámci národného projektu. 

Spin-off podnik: Podnik, ktorý vzniká odčlenením určitej skupiny ľudí alebo činností od 
materskej organizácie za účelom komercializácie výsledkov výskumu a vývoja, resp. 
duševného vlastníctva materskej organizácie. 

počet n/a n/a 

D0210 Počet 
podporených 

start-up podnikov 

Počet start-up podnikov podporených prostredníctvom zrealizovaných projektov, pričom 
podnik vznikol najneskôr 3 roky pred začiatkom realizácie projektu, resp. 3 roky pred 
momentom poskytnutia pomoci cieľovým skupinám v rámci národného projektu. 

Start-up podnik: Mikro podnik alebo malý podnik so sídlom na území Slovenskej republiky, 
ktorý je zameraný na tvorbu inovatívneho produktu (tovaru alebo služby). Podnik bol od 

počet n/a n/a 
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jeho založenia nepretržite vlastnený fyzickou osobou (osobami), ktorá má viac ako 50 %-ný 
podiel základného imania alebo hlasovacích práv v podniku. 

D0245 Počet 
novovytvorených 
MSP založených 

osobami zo 
znevýhodnených 
sociálnych skupín   

Počet vytvorených podnikov dostávajúcich finančnú alebo inú pomoc (poradenstvo,  
usmernenie, atď.) zo štrukturálnych fondov alebo nástrojov financovaných zo štrukturálnych 
fondov. Vytvorený podnik neexitoval tri roky pred začiatkom projektu, ale riadiaci orgán 
alebo vnútroštátna legislatíva môže určiť nižšie časové kritérium. Podnik sa nestane novým 
podnikom, ak sa zmení len jeho právna forma1. 

počet n/a n/a 

D0246 Počet prihlášok 
registrácie práv 

duševného 
vlastníctva  

Duševným vlastníctvom sa rozumie statok vytváraný konkrétnym duševným obsahom, 
ktorého objektívny výraz je spôsobilý byť predmetom spoločenských vzťahov bez toho, aby 
bolo treba jeho stelesnenie v hmotnej podobe.  

Právom duševného vlastníctva môže byť:  

 autorské právo, právo príbuzné autorskému právu a práva súvisiace s autorským 
právom 

 priemyselné práva a práva obdobné priemyselným právam 
1. Priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti: 

a. patentové právo ( právo vynálezov ), 
b. právo (priemyselných) dizajnov, 
c. právo úžitkových vzorov, 
d. právo topografií polovodičových výrobkov, 
e. právo nových odrôd rastlín a nových plemien zvierat, 

2. Priemyselné práva na označenie: 
a. známkové právo (právo ochranných známok), 
b. právo označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov, 
c. právo obchodných mien, 

3. práva obdobné priemyselným právam 
a. zlepšovateľské právo ( právo zlepšovacích návrhov), 
b. právo nových spôsobov prevencie, diagnostiky a liečenia ľudí a zvierat a ochrany 
rastlín proti škodcom a chorobám, 
c. právo know-how, 
d. právo loga, 
e. právo doménových mien, 

f. právo na ochranu názvu a dobrej povesti právnickej osoby. 

počet n/a n/a 

                                                      
1 Podnik bol založený a od založenia nepretržite vlastnený osobou spadajúcou do kategórie znevýhodnených sociálnych skupín, ktorá má viac ako 50 %-ný podiel základného imania alebo hlasovacích práv v 
podniku. Znevýhodnenými sociálnymi skupinami sa rozumejú: ženy, mladí do 30 rokov, seniori nad 50 rokov, dlhodobo nezamestnaní, štátni príslušníci z tretích krajín, sociálne znevýhodnení a osoby so 
zdravotným postihnutím. 



 

 
4 

D0297 Počet 
podporených MSP 
prevádzkovaných 

osobami zo 
znevýhodnených 
sociálnych skupín 

Počet podnikov (novovytvorených, ako aj existujúcich), ktorým bola poskytnutá podpora vo 
forme grantu, návratnej finančnej podpory alebo nefinančnej podpory (napr. poradenstvo, 
usmernenie) zo štrukturálnych fondov alebo nástrojov financovaných zo štrukturálnych 
fondov.  

Podnik bol založený a od založenia nepretržite vlastnený osobou spadajúcou do kategórie 
znevýhodnených sociálnych skupín, ktorá má viac ako 50 %-ný podiel základného imania 
alebo hlasovacích práv v podniku. 

Znevýhodnenými sociálnymi skupinami sa rozumejú: ženy, mladí do 30 rokov, seniori nad 
50 rokov, dlhodobo nezamestnaní, štátni príslušníci z tretích krajín, sociálne znevýhodnení 
a osoby so zdravotným postihnutím. 

počet n/a n/a 

 
Po vyhlásení vyzvania ako aj v priebehu implementácie projektu môže byť rozsah požadovaných údajov vo vzťahu k merateľným ukazovateľom upravený (rozšírený, resp. 
zúžený) a poskytovanie týchto údajov bude prebiehať v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve o financovaní. 
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Investičná priorita 3.3 Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb 

Špecifický cieľ  3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja 

Aktivita Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne 
tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP) 

 

Kód 
ukazovateľa 

Názov  
ukazovateľa 

Definícia/metóda výpočtu 
Merná 

jednotka 
Míľnik pre 
rok 2018 

Cieľová 
hodnota 

P0283 Počet podnikov, 
ktoré dostávajú 

finančnú podporu 
inú ako granty 

Počet podnikov dostávajúcich finančnú podporu inú ako grant vo forme pôžičky, dotácie na 
úroky, záruky za úver, rizikového kapitálu alebo iného finančného nástroja. 

Podniky 54 311 

P0632 Súkromné 
investície 

zodpovedajúce 
verejnej podpore 
pre podniky (iné 

ako granty) 

Celková hodnota súkromného príspevku v podporenom projekte, ktorá spĺňa definíciu 
štátnej pomoci, kde podpora nemá formu grantu (pozri Spoločný ukazovateľ 3 'Počet 
podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty') vrátane neoprávnených častí 
projektu.  

EUR 9 400 000 87 470 000 
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Zoznam iných údajov projektu 

D0275 Počet podnikov, 
ktoré dostávajú 

podporu s cieľom 
predstaviť 

výrobky, ktoré sú 
pre firmu nové 

Iný údaj zisťuje, či podporený podnik vyvíja produkt, ktorý je "nový pre firmu", v dôsledku 
projektu. Zahŕňa proces inovácií, ak tento proces prispieva k vývoju produktu. Projekty, 
ktorých cieľom nie je vytvorenie nového produktu, sa do tohto údaju nezapočítajú. Ak 
podnik uvádza niekoľko produktov, započíta sa ako jeden podnik. V prípade projektov 
spolupráce tento ukazovateľ berie do úvahy všetky zúčastnené podniky, pre ktorý je daný 
produkt nový. 

Produkt môže byť hmotný aj nehmotný, t.j. môže ísť o výrobok alebo službu. 

Podniky n/a n/a 

D0244 Počet podnikov, 
ktoré dostávajú 

podporu s cieľom 
predstaviť 

výrobky, ktoré sú 
pre trh nové 

Iný údaj zisťuje, či podporený podnik vyvíja produkt, ktorý je "nový pre trh", v dôsledku 
projektu na ktoromkoľvek zo svojich trhov. Zahŕňa proces inovácií, pokiaľ tento proces 
prispieva k vývoju príslušného produktu. Projekty, ktorých cieľom nie je vytvorenie nového 
produktu, sa do tohto údaju nezapočítajú. Ak podnik uvádza na trh niekoľko produktov, 
započíta sa ako jeden podnik. V prípade projektov spolupráce tento ukazovateľ berie do 
úvahy všetky zúčastnené podniky.  

Produkt môže byť hmotný aj nehmotný, t.j. môže ísť o výrobok alebo službu. 

Podniky n/a n/a 

D0297 Počet 
podporených MSP 
prevádzkovaných 

osobami zo 
znevýhodnených 
sociálnych skupín 

Počet podnikov (novovytvorených, ako aj existujúcich), ktorým bola poskytnutá podpora vo 
forme grantu, návratnej finančnej podpory alebo nefinančnej podpory (napr. poradenstvo, 
usmernenie) zo štrukturálnych fondov alebo nástrojov financovaných zo štrukturálnych 
fondov.  

Podnik bol založený a od založenia nepretržite vlastnený osobou spadajúcou do kategórie 
znevýhodnených sociálnych skupín, ktorá má viac ako 50 %-ný podiel základného imania 
alebo hlasovacích práv v podniku. 

Znevýhodnenými sociálnymi skupinami sa rozumejú: ženy, mladí do 30 rokov, seniori nad 
50 rokov, dlhodobo nezamestnaní, štátni príslušníci z tretích krajín, sociálne znevýhodnení 
a osoby so zdravotným postihnutím. 

počet n/a n/a 

D0246 Počet prihlášok 
registrácie práv 

duševného 
vlastníctva  

Duševným vlastníctvom sa rozumie statok vytváraný konkrétnym duševným obsahom, 
ktorého objektívny výraz je spôsobilý byť predmetom spoločenských vzťahov bez toho, aby 
bolo treba jeho stelesnenie v hmotnej podobe.  

Právom duševného vlastníctva môže byť:  

 autorské právo, právo príbuzné autorskému právu a práva súvisiace s autorským 
právom 

 priemyselné práva a práva obdobné priemyselným právam 
1. Priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti: 

počet n/a n/a 
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a. patentové právo ( právo vynálezov ), 
b. právo (priemyselných) dizajnov, 
c. právo úžitkových vzorov, 
d. právo topografií polovodičových výrobkov, 
e. právo nových odrôd rastlín a nových plemien zvierat, 

2. Priemyselné práva na označenie: 
a. známkové právo (právo ochranných známok), 
b. právo označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov, 
c. právo obchodných mien, 

3. práva obdobné priemyselným právam 
a. zlepšovateľské právo ( právo zlepšovacích návrhov), 
b. právo nových spôsobov prevencie, diagnostiky a liečenia ľudí a zvierat a ochrany 
rastlín proti škodcom a chorobám, 
c. právo know-how, 
d. právo loga, 
e. právo doménových mien, 

f. právo na ochranu názvu a dobrej povesti právnickej osoby. 

D0297 Počet 
podporených MSP 
prevádzkovaných 

osobami zo 
znevýhodnených 
sociálnych skupín 

Počet podnikov (novovytvorených, ako aj existujúcich), ktorým bola poskytnutá podpora vo 
forme grantu, návratnej finančnej podpory alebo nefinančnej podpory (napr. poradenstvo, 
usmernenie) zo štrukturálnych fondov alebo nástrojov financovaných zo štrukturálnych 
fondov.  

Podnik bol založený a od založenia nepretržite vlastnený osobou spadajúcou do kategórie 
znevýhodnených sociálnych skupín, ktorá má viac ako 50 %-ný podiel základného imania 
alebo hlasovacích práv v podniku. 

Znevýhodnenými sociálnymi skupinami sa rozumejú: ženy, mladí do 30 rokov, seniori nad 
50 rokov, dlhodobo nezamestnaní, štátni príslušníci z tretích krajín, sociálne znevýhodnení 
a osoby so zdravotným postihnutím. 

počet n/a n/a 

 
Po vyhlásení vyzvania ako aj v priebehu implementácie projektu môže byť rozsah požadovaných údajov vo vzťahu k merateľným ukazovateľom upravený (rozšírený, resp. 
zúžený) a poskytovanie týchto údajov bude prebiehať v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve o financovaní. 
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Prioritná os 4 Rozvoj konkurencieschopných MSP v BSK 

 

Investičná priorita 4.1 Podpora kapacity MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych a medzinárodných trhoch a zapojenia sa do procesov inovácií 

Špecifický cieľ 4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji 

Aktivita  Podpora nových a začínajúcich MSP prostredníctvom finančných nástrojov (úverový program pre podporu nových a začínajúcich MSP, 
fond rizikového kapitálu pre začínajúce podniky vo fázach seed a start up), resp. grantov zameraných na podporu priemyslu a služieb, 
najmä poznatkovo intenzívnych služieb (KIS) a nových, progresívnych odvetví. 

 

Kód 
ukazovateľa 

Názov  
ukazovateľa 

Definícia/metóda výpočtu 
Merná 

jednotka 
Míľnik pre 
rok 2018 

Cieľová 
hodnota 

P0283 Počet podnikov, 
ktoré dostávajú 

finančnú podporu 
inú ako granty 

Počet podnikov dostávajúcich finančnú podporu inú ako grant vo forme pôžičky, dotácie na 
úroky, záruky za úver, rizikového kapitálu alebo iného finančného nástroja. 

Podniky 10 25 

P0632 Súkromné 
investície 

zodpovedajúce 
verejnej podpore 
pre podniky (iné 

ako granty) 

Celková hodnota súkromného príspevku v podporenom projekte, ktorá spĺňa definíciu 
štátnej pomoci, kde podpora nemá formu grantu (pozri Spoločný ukazovateľ 3 'Počet 
podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty') vrátane neoprávnených častí 
projektu.  

EUR 300 000 900 000 
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Zoznam iných údajov projektu 

D0157 Počet 
podporených 

nových podnikov 

Počet vytvorených podnikov dostávajúcich finančnú pomoc alebo inú podporu z EŠIF 
(napr. poradenstvo, konzultácie). Za nový podnik sa považuje podnik, ktorý bol 
vytvorený/založený v období troch rokov pred predložením žiadosti o NFP. Za nový podnik 
sa nepovažuje podnik , v prípade ktorého došlo iba k zmene jeho právnej formy.  

Tento ukazovateľ predstavuje podskupinu (podradený ukazovateľ) vo vzťahu k ukazovateľu 
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora". 

Podniky n/a n/a 

D0275 Počet podnikov, 
ktoré dostávajú 

podporu s cieľom 
predstaviť 

výrobky, ktoré sú 
pre firmu nové 

Iný údaj zisťuje, či podporený podnik vyvíja produkt, ktorý je "nový pre firmu", v dôsledku 
projektu. Zahŕňa proces inovácií, ak tento proces prispieva k vývoju produktu. Projekty, 
ktorých cieľom nie je vytvorenie nového produktu, sa do tohto údaju nezapočítajú. Ak 
podnik uvádza niekoľko produktov, započíta sa ako jeden podnik. V prípade projektov 
spolupráce tento ukazovateľ berie do úvahy všetky zúčastnené podniky, pre ktorý je daný 
produkt nový. 

Produkt môže byť hmotný aj nehmotný, t.j. môže ísť o výrobok alebo službu. 

Podniky n/a n/a 

D0244 Počet podnikov, 
ktoré dostávajú 

podporu s cieľom 
predstaviť 

výrobky, ktoré sú 
pre trh nové 

Iný údaj zisťuje, či podporený podnik vyvíja produkt, ktorý je "nový pre trh", v dôsledku 
projektu na ktoromkoľvek zo svojich trhov. Zahŕňa proces inovácií, pokiaľ tento proces 
prispieva k vývoju príslušného produktu. Projekty, ktorých cieľom nie je vytvorenie nového 
produktu, sa do tohto údaju nezapočítajú. Ak podnik uvádza na trh niekoľko produktov, 
započíta sa ako jeden podnik. V prípade projektov spolupráce tento ukazovateľ berie do 
úvahy všetky zúčastnené podniky.  

Produkt môže byť hmotný aj nehmotný, t.j. môže ísť o výrobok alebo službu. 

Podniky n/a n/a 

D0209 Počet 
podporených spin-

off podnikov 

Počet spin-off podnikov podporených prostredníctvom zrealizovaných projektov, pričom 
podnik vznikol najneskôr 3 roky pred začiatkom realizácie projektu, resp. 3 roky pred 
momentom poskytnutia pomoci cieľovým skupinám v rámci národného projektu. 

Spin-off podnik: Podnik, ktorý vzniká odčlenením určitej skupiny ľudí alebo činností od 
materskej organizácie za účelom komercializácie výsledkov výskumu a vývoja, resp. 
duševného vlastníctva materskej organizácie. 

počet n/a n/a 

D0210 Počet 
podporených 

start-up podnikov 

 

Počet start-up podnikov podporených prostredníctvom zrealizovaných projektov, pričom 
podnik vznikol najneskôr 3 roky pred začiatkom realizácie projektu, resp. 3 roky pred 
momentom poskytnutia pomoci cieľovým skupinám v rámci národného projektu. 

Start-up podnik: Mikro podnik alebo malý podnik so sídlom na území Slovenskej republiky, 
ktorý je zameraný na tvorbu inovatívneho produktu (tovaru alebo služby). Podnik bol od 

počet n/a n/a 
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jeho založenia nepretržite vlastnený fyzickou osobou (osobami), ktorá má viac ako 50 %-ný 
podiel základného imania alebo hlasovacích práv v podniku. 

D0297 Počet 
podporených MSP 
prevádzkovaných 

osobami zo 
znevýhodnených 
sociálnych skupín 

Počet podnikov (novovytvorených, ako aj existujúcich), ktorým bola poskytnutá podpora vo 
forme grantu, návratnej finančnej podpory alebo nefinančnej podpory (napr. poradenstvo, 
usmernenie) zo štrukturálnych fondov alebo nástrojov financovaných zo štrukturálnych 
fondov.  

Podnik bol založený a od založenia nepretržite vlastnený osobou spadajúcou do kategórie 
znevýhodnených sociálnych skupín, ktorá má viac ako 50 %-ný podiel základného imania 
alebo hlasovacích práv v podniku. 

Znevýhodnenými sociálnymi skupinami sa rozumejú: ženy, mladí do 30 rokov, seniori nad 
50 rokov, dlhodobo nezamestnaní, štátni príslušníci z tretích krajín, sociálne znevýhodnení 
a osoby so zdravotným postihnutím. 

počet n/a n/a 

D0246 Počet prihlášok 
registrácie práv 

duševného 
vlastníctva  

Duševným vlastníctvom sa rozumie statok vytváraný konkrétnym duševným obsahom, 
ktorého objektívny výraz je spôsobilý byť predmetom spoločenských vzťahov bez toho, aby 
bolo treba jeho stelesnenie v hmotnej podobe.  

Právom duševného vlastníctva môže byť:  

 autorské právo, právo príbuzné autorskému právu a práva súvisiace s autorským 
právom 

 priemyselné práva a práva obdobné priemyselným právam 
1. Priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti: 

a. patentové právo ( právo vynálezov ), 
b. právo (priemyselných) dizajnov, 
c. právo úžitkových vzorov, 
d. právo topografií polovodičových výrobkov, 
e. právo nových odrôd rastlín a nových plemien zvierat, 

2. Priemyselné práva na označenie: 
a. známkové právo (právo ochranných známok), 
b. právo označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov, 
c. právo obchodných mien, 

3. práva obdobné priemyselným právam 
a. zlepšovateľské právo ( právo zlepšovacích návrhov), 
b. právo nových spôsobov prevencie, diagnostiky a liečenia ľudí a zvierat a ochrany 
rastlín proti škodcom a chorobám, 
c. právo know-how, 
d. právo loga, 
e. právo doménových mien, 

počet n/a n/a 
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f. právo na ochranu názvu a dobrej povesti právnickej osoby. 

D0297 Počet 
podporených MSP 
prevádzkovaných 

osobami zo 
znevýhodnených 
sociálnych skupín 

Počet podnikov (novovytvorených, ako aj existujúcich), ktorým bola poskytnutá podpora vo 
forme grantu, návratnej finančnej podpory alebo nefinančnej podpory (napr. poradenstvo, 
usmernenie) zo štrukturálnych fondov alebo nástrojov financovaných zo štrukturálnych 
fondov.  

Podnik bol založený a od založenia nepretržite vlastnený osobou spadajúcou do kategórie 
znevýhodnených sociálnych skupín, ktorá má viac ako 50 %-ný podiel základného imania 
alebo hlasovacích práv v podniku. 

Znevýhodnenými sociálnymi skupinami sa rozumejú: ženy, mladí do 30 rokov, seniori nad 
50 rokov, dlhodobo nezamestnaní, štátni príslušníci z tretích krajín, sociálne znevýhodnení 
a osoby so zdravotným postihnutím. 

počet n/a n/a 

 
Po vyhlásení vyzvania ako aj v priebehu implementácie projektu môže byť rozsah požadovaných údajov vo vzťahu k merateľným ukazovateľom upravený (rozšírený, resp. 
zúžený) a poskytovanie týchto údajov bude prebiehať v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve o financovaní. 


