
PROJEKTOVÝ ZÁMER NÁRODNÉHO PROJEKTU č. 5 

NÁZOV PROJEKTU: Národný projekt NPC II – BA kraj 
 
ŽIADATEĽ: Slovak Business Agency 
 
PARTNER: Centrum vedecko-technických informácií SR 
 
DĹŽKA REALIZÁCIE PROJEKTU: (01/2016 – 10/2023) 
 
HLAVNÉ CIELE:  
 Zabezpečiť funkčnú štruktúru systematickej horizontálnej podpory MSP a transfer výskumno-vývojového 

potenciálu do podnikateľskej sféry na úrovni Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), a to prostredníctvom 
Národného podnikateľského centra (NPC) ako komplexného podporného centra typu one-stop-shop so 
širokým portfóliom služieb, v ktorom záujemca o podnikanie (vrátane znevýhodnených marginalizovaných 
skupín obyvateľstva), podnik v počiatočnom štádiu rozvoja a aj existujúci a rozvíjajúci sa MSP získa 
informácie, podporu, priestor na vlastný rast, kooperáciu, financovanie a rozvoj podnikateľského zámeru vo 
všetkých fázach životného cyklu. 
 
 Integrovať nové podporné služby podnikateľského akcelerátora, zahraničných podnikateľských stáží, 

podnikateľského inkubátora, co-workingu, Trade Pointu, internacionalizačných nástrojov s existujúcimi 
nástrojmi štátnej pomoci, ktoré v súčasnosti SBA realizuje. 
 
 Poskytovať informácie a základné služby kľúčových inštitúcií, vrátane vybraných ministerstiev, finančných a 

nefinančných organizácií zameraných na podporu a rozvoj malého a stredného podnikania prostredníctvom 
Front Office NPC 
 
NPC v Bratislave s pokrytím BSK sa bude implementovať ako prvý projekt budúcej národnej siete alokovanej 
vo vybraných regiónoch Slovenska a zároveň bude školiacim centrom pre regionálne kapacity siete. 
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VÝCHODISKÁ PROJEKTU: 

» Odporúčanie Akčného plánu pre podnikanie 2020: Vytvoriť jedno 
kontaktné miesto pre podnikateľov s cieľom prepojiť všetky služby 
zamerané na podporu podnikania, vrátane školení, prístupu k 
financovaniu a technologickej podpory vo forme inkubátorov a 
katalyzátorov 

» Riešenie problému stagnujúceho rozvoja (marginalizácie) MSP na 
Slovensku 

» Riešenie problému rozdrobenosti podpory pre MSP a nedostatku 
informácií o možnostiach podpory 

» Nástroj realizácie Koncepcie pre podporu startupov a rozvoj 
startupového ekosystému v SR, schválenej vládou SR dňa 10.6.2015 
(uznesenie vlády 307/2015 

» Využitie skúseností Slovak Business Agency s komplexnou podporou 
MSP  
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HLAVNÉ AKTIVITY: 

Front Office - kontaktné miesto pre podnikateľov, jeho cieľom je prepojiť všetky služby 
zamerané na podporu podnikania vrátane sprostredkovania, podpory a poradenstva v 
oblasti prístupu ku konvenčnému a nekonvenčnému financovaniu, prístupu k inkubátorom a 
ďalším formám infraštruktúry pre podporu začínajúcich podnikov a podpory pre skorú 
internacionalizáciu mladých podnikateľov; aktivity: informačné, konzultačné a poradenské 
služby realizované v spolupráci s partnerskými inštitúciami (uznesenie vlády č.307/2015) 

Akceleračný program – pre a) širokú verejnosť s cieľom zvýšiť povedomie a motiváciu 
podnikať, b) záujemcov o podnikanie, budúcich MSP, ktorí chcú rozbehnúť vlastné 
podnikanie; aktivity: individuálne podnikateľské poradenstvo, identifikácia duševného 
vlastníctva, špecifický školiaci program akcelerátora pre startupy a technologicky 
orientované podnikateľské plány, odborné podujatia, súťaže, popularizačné podujatia pre 
študentov SŠ, VŠ a širokú verejnosť, prezentácie úspešných podnikateľských príbehov a 
dobrej podnikateľskej praxe, sprostredkovanie startup a seed financovania, služby tvorivej 
dielne Creative Point). 

Stážový program - pre budúcich MSP vo fáze prípravy na podnikanie a existujúcich MSP 
s rastovým potenciálom; aktivity: krátkodobý až niekoľkomesačný rozvojový plán spojený 
s plateným stážovým pobytom vo významných zahraničných technologických 
a inovačných parkoch a hi-tech centrách. Stážam bude predchádzať príprava vybratých 
kandidátov formou intenzívnych tréningov zameraných na rozvoj podnikateľských a mäkkých 
zručností (komunikácia, vedenie ľudí, medziľudské vzťahy apod.). 
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HLAVNÉ AKTIVITY - pokračovanie: 

Inkubačný program - pre už registrované začínajúce MSP, ktoré budú využívať 
výsledky VaV, alebo sami budú vykonávať VaV pre inováciu tovarov a služieb; aktivity: 
služby Creative Point (prototypovanie), priestory pre co-working poskytovanie 
infraštruktúry pre podporu začínajúcich podnikov/kancelárske a prevádzkové priestory, 
technologické zariadenia, individuálne podnikateľské poradenstvo, služby CVTI SR v 
oblasti ochrany a komercionalizácie duševného/priemyselného vlastníctva, odborné 
podujatia, workshopy, školenia, sprostredkovanie financovania). 

Rastový program – pre a) MSP rozširujúce svoje podnikanie na území SR, b) 
konkurencieschopné MSP s potenciálom rastu na jednotný trh EÚ, c) 
konkurencieschopné MSP s globálnym potenciálom (tretie trhy); aktivity: individuálne 
odborné podnikateľské poradenstvo, špecifické poradenstvo v obl.: zvyšovanie 
zručností, zavádzanie štandardov kvality, duševné/priemyselné vlastníctvo, 
odborné podujatia, školenia, online platforma a dopytové služby, vyhľadávanie v 
databázach projektov, partnerov a ponúk na spoluprácu, asistenčná podpora pri 
internacionalizácii a etablovaní na globálnom trhu, sprostredkovanie návratného a 
rizikového financovania). 

INDIKATÍVNA ALOKÁCIA V EUR:  12.900 mil. Eur (zdroje ERDF) 
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VÝSTUPY: 

 Zabezpečenie podpory malých a stredných podnikov počas všetkých fáz 
životného cyklu. 

 Vytvorenie podmienok pre dostupnosť podporných služieb pre 
podnikateľov z jedného miesta 

 Realizácia variabilnej a kombinovanej podpory v závislosti od aktuálnej 
potreby podniku 

 Zabezpečenie podmienok pre úspečnú realizáciu Koncepcie pre podporu 
startupov a rozoj startupového ekosystému v SR 

 Vytvorenie priaznivých podmienok pre rast MSP z kategórie 
mikropodnikov  

 Zvýšenie možnosti pre využitie podpory z aktivít OP VaI pre MSP na 
Slovensku 

 Vytvorenie synergií medzi rôznymi podpornými opatreniami 

 


