
Podpora internacionalizácie MSP 



Ciele a úlohy:

 posilnenie internacionalizačných kapacít malých a stredných
podnikov (MSP)

 stimulácia, rozvoj a rast MSP s cieľom posilniť ich
konkurencieschopnosť a postavenie v národnom hospodárstve,
čo vytvára predpoklady pre ich úspešný prienik na zahraničné
trhy

 vytvorenie komplexného systému podpory internacionalizácie
MSP

 vytváranie činností na podporu internacionalizácie v rámci
Trade Pointu – miesta so širokým portfóliom bezplatných
služieb, kde MSP získa komplexnú podporu pri prieniku na
zahraničné trhy

Cieľová skupina:

• malí a strední podnikatelia so sídlom v ktoromkoľvek kraji okrem
Bratislavského samosprávneho kraja

prijímateľ: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

Slovak Business Agency

miesto realizácie: Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský

a Košický samosprávny kraj

realizácia projektu: 01/2017 – 10/2023

nenávratný finančný príspevok: 35 577 000 eur

web stránky: www.sario.sk, www.sbagency.sk

http://www.sario.sk/
http://www.sbagency.sk/


Bezplatné služby poskytované v rámci projektu:

 krátkodobé a dlhodobé individuálne poradenstvo

 propagácia MSP prostredníctvom elektronických médií

 poradenstvo pri príprave žiadostí o podporu z komunitárnych programov EÚ

 semináre a workshopy zamerané na alternatívne obchodné a podporné platformy

 služby zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu formou využitia e-commerce/ e-biznis

Poskytnuté konzultačné a poradenské služby sú prispôsobené individuálnym preferenciám podnikateľa
a jeho záujmu o konkrétnu krajinu v rámci jednotného trhu EÚ alebo tretích krajín s cieľom podporiť prienik
na zahraničné trhy.

Aktivity/ Poskytované služby v gescii SARIO:

 účasť slovenských podnikov na prezentačných podujatiach

 vytváranie špecifických kapacít a činností na podporu internacionalizácie MSP v SR

Aktivity/ Poskytované služby v gescii SBA:

 individuálna podpora pri internacionalizácii MSP, podpora prostredníctvom Trade Pointov

a zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ

 využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP



bezplatné služby 
pre podnikateľov 
v praxi



Národný projekt Podpora internacionalizácie MSP
podporení podnikatelia

Rimanec s. r. o.

Svojím inovatívnym projektom uspeli v prvej fáze programu Horizont 2020 v rámci SME
Instrument a získali tak významné financovanie na ďalší rozvoj svojho produktu.

Usability Engineering Center s. r. o.



Globálnym cieľom operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii Ministerstva hospodárstva
SR je podpora oblastí zameraných na vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie
pre všetky relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja
a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, trvalo udržateľného
hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Z prostriedkov Európskej únie bolo prostredníctvom Ministerstva
hospodárstva SR doteraz podporených viac ako 1 000 projektov z oblastí:

• inovácií a technologického transferu,

• podpory inovácií produktov alebo procesov v nových a začínajúcich mikro, malých a stredných
podnikoch,

• podpory inovácií produktov alebo procesov v existujúcich mikro, malých a stredných podnikoch,

• podpory inovácií produktov alebo procesov v mikro, malých a stredných podnikoch v najmenej
rozvinutých okresoch.

Ministerstvo hospodárstva SR
sprostredkovateľský orgán pre
OP Integrovaná infraštruktúra 

www.opvai.sk


