PROJEKTOVÝ ZÁMER

NÁRODNÉHO PROJEKTU

č. 2

NÁZOV PROJEKTU: Národný projekt NPC v regiónoch SR
ŽIADATEĽ: Slovak Business Agency
PARTNER: Centrum vedecko-technických informácií SR
DĹŽKA REALIZÁCIE PROJEKTU: (01/2017 – 10/2023)
HLAVNÉ CIELE:
Zabezpečiť funkčnú štruktúru systematickej horizontálnej podpory MSP a transfer výskumno-vývojového potenciálu do
podnikateľskej sféry na úrovni regiónov (samosprávnych krajov) Slovenskej republiky, a to prostredníctvom
regionálnych centier Národného podnikateľského centra (NPC) ako komplexných podporných centier typu one-stopshop so širokým portfóliom služieb, v ktorých 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 a domácich podnikateľských stáží,
podnikateľského inkubátora, co-workingu a nástrojov pre rast už etablovaného MSP s existujúcimi nástrojmi štátnej
pomoci, ktoré v súčasnosti SBA realizuje.
Poskytovať informácie a základné služby kľúčových inštitúcií v danom regióne ale s prepojením na národnú úroveň –
t. j. o finančných a nefinančných organizáciách a inštitúciách zameraných na podporu a rozvoj malého a stredného
podnikania, vrátane vybraných ministerstiev, prostredníctvom Front Office regionálnych NPC.
NPC v regiónoch vychádza z konceptu NPC Bratislava s pokrytím BSK, ktorý je východiskom pre vybudovanie národnej
siete alokovanej v samosprávnych krajoch - regionálna sieť bude budovaná prenosom know how a vytvorených
podporných nástrojov z NPC Bratislava do novovytváraných regionálnych centier. Zámerom nie je budovanie novej
infraštruktúry, ale vytváranie siete s využitím existujúcej infraštruktúry a so zapojením rôznych regionálnych a
lokálnych partnerov ako napr. regionálnej a miestnej samosprávy, akademickej obce, VaV kapacít, podnikateľských
organizácií a pod.
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HLAVNÉ AKTIVITY:
Podpora činností a rozvoj podnikateľských centier v regiónoch SR – vytvorenie siete funkčných regionálnych
podnikateľských centier a budovanie ich kapacít v súčinnosti s regionálnymi partnermi, publicita a informovanie, vytvorenie
Front Office - kontaktných miest pre podnikateľov s cieľom prepojiť všetky služby zamerané na podporu podnikania vrátane
sprostredkovania, podpory a poradenstva v oblasti prístupu ku konvenčnému a nekonvenčnému financovaniu, prístupu k
inkubátorom, coworkingom a ďalším formám infraštruktúry pre podporu budúcich, začínajúcich aj rastúcich podnikov
(informačné a konzultačné služby realizované v spolupráci s partnerskými inštitúciami, v zmysle uznesenia 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: Informačné služby, odborné podujatia, krátkodobé
a dlhodobé školenia pre záujemcov o podnikanie (vrátane marginalizovaných skupín), špecifický školiaci program akcelerátora
najmä pre startup a technologicky orientované podnikateľské plány; Individuálne podnikateľské poradenstvo krátkodobé a
dlhodobé, identifikácia duševného vlastníctva, sprostredkovanie startup a seed financovania podnikateľských plánov (nie
poskytovanie financovania); Popularizácia podnikania a motivovanie k podnikaniu ako kariérnej alternatívy - súťaže,
popularizačné podujatia pre študentov SŠ, VŠ a širokú verejnosť, prezentovanie úspešných podnikateľských príbehov a dobrej
podnikateľskej praxe.
Stážový program - pre budúcich MSP vo fáze prípravy na podnikanie a už registrovaných začínajúcich MSP s rastovým
potenciálom. Aktivity: krátkodobý až niekoľko týždňový rozvojový plán s plateným stážovým pobytom vo významných
zahraničných technologických a inovačných parkoch a hi-tech strediskách v kombinácii so stážami v slovenských organizáciách.
Stážam bude predchádzať príprava vybratých kandidátov na úspešné absolvovanie stáže a následný rozvoj podnikateľského
plánu.
Inkubačný program - pre už registrované začínajúce MSP, ktoré budú využívať výsledky VaV, alebo sami budú vykonávať
VaV pre inováciu tovarov a služieb a prinášať nové nápady pre rôzne odvetvia hospodárstva. Aktivity: Informačné služby,
odborné podujatia, špecifický vzdelávací program pre inkubované podniky, sprostredkovanie startup financovania
podnikateľských plánov (nie poskytovanie financovania); Dlhodobé individuálne podnikateľské poradenstvo, služby CVTI SR v
oblasti ochrany a komercializácie duševného/priemyselného vlastníctva; Poskytovanie infraštruktúry pre podporu začínajúcich
podnikov - kancelárske a prevádzkové priestory, služby coworkingu.

PROJEKTOVÝ ZÁMER

NÁRODNÉHO PROJEKTU

č. 2

Rastový program – pre MSP v štádiu rastu. Aktivity: Informačné služby a odborné podujatia zamerané na rast podniku a
zvyšovanie konkurencieschopnosti (napr. B2G, B2B, odborné prednáška, konferencia), krátkodobé tréningy, sprostredkovanie
návratného a rizikového financovania (nie poskytovanie financovania); Individuálne dlhodobé odborné podnikateľské
poradenstvo pre rast podniku, špecifické poradenstvo pre zavádzanie štandardov kvality, ochranu duševného/priemyselného
vlastníctva, prepájanie VaV infraštruktúry a podnikateľského sektora MSP a transfer technológií; Podpora úspešnej
podnikateľskej praxe a stimulovanie podnikateľského ducha prezentovaním a komunikovaním príkladov úspešných
podnikateľských riešení (napr. informačná kampaň, diskusné fóra).
Podpora rozvoja alternatívnych foriem podnikania – realizácia sociálnych inovácií v podnikaní: analýzy legislatívneho
prostredia pre zavádzanie alternatívnych foriem podnikania, spracovanie návrhov legislatívnych úprav alternatívnych modelov
podnikania, definovanie systémových podporných mechanizmov a stimulov, podpora špecializovaných štruktúr zameraných na
stimulovanie podnikania žien a iných znevýhodnených skupín, pilotné projekty na testovanie navrhnutých alternatívnych foriem
podnikania a opatrení, podpora informovanosti a rozvíjania zručností a kompetencií podnikateľov zo znevýhodnených sociálnych
skupín, podpora vytvárania trhovo uplatniteľných produktov a služieb podnikateľov zo znevýhodnených sociálnych skupín.

INDIKATÍVNA ALOKÁCIA V EUR: 38.070 mil. Eur

