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Uplatnenie článku 70 (2) všeobecného nariadenia1 pre národné projekty OP VaI  
v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky  

Financovanie operácií mimo oblasti programu2 
 

V súlade s článkom 70 odseku 2 všeobecného nariadenia môže riadiaci orgán odsúhlasiť realizáciu operácie 
(projektu) mimo oblasti programu, ale v rámci Európskej Únie za predpokladu, že sú splnené všetky nasledovné 
podmienky: 

a) operácia je v prospech oblasti programu;  
b) celková suma pridelená v rámci programu na operácie umiestnené mimo oblasti programu nepresahuje 15 

% podpory poskytnutej z EFRR na úrovni prioritnej osi;  
c) monitorovací výbor odsúhlasil operáciu alebo príslušné druhy operácií; 
d) povinnosti orgánov zodpovedných za program, ktoré súvisia s riadením, kontrolou a auditom a týkajú sa 

operácie, plnia orgány zodpovedné za program, v rámci ktorého je na danú operáciu poskytnutá podpora, 
alebo uzatvoria dohody s orgánmi v oblasti, v ktorej sa operácia realizuje. 

 
V procese prípravy národných projektov schválených Monitorovacím výborom pre Operačný program Výskum 
a Inovácie (OP VaI) bolo zo strany Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky identifikované, že je nutné 
uplatniť výnimku v zmysle čl. 70 ods. 2 všeobecného nariadenia pre nasledujúci národný projekt OP VaI 
implementovaný v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky:  

- Národný projekt Podpora internacionalizácie MSP. 
 

Uplatnenie predmetnej výnimky v zmysle čl. 70 ods. 2 všeobecného nariadenia umožní zrealizovať definované 
aktivity tohto projektu v rozsahu schválenom Monitorovacím výborom pre OP VaI a dosiahnuť jeho stanovené ciele 
a výsledky. 
 
Podrobné informácie o spôsobe uplatnenia článku 70 (2) všeobecného nariadenia 

 

Názov projektu  
Title of the project 

Podpora internacionalizácie MSP 

Dátum schválenia 
monitorovacím výborom 
Date of approval by Monitoring 
committee 

29.9.2015 

Prijímateľ 
Beneficiary 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) 
SARIO je jediná špecializovaná organizácia pôsobiaca v Slovenskej republike zameraná na 
hľadanie investičných príležitostí, podporu exportných aktivít slovenských podnikov a 
podporu vzniku slovenských spoločností na slovenskom trhu, s prihliadnutím na 
medzinárodné skúsenosti. 

Partneri 
Partners 

Slovak Business Agency (SBA) 

Prioritná os 
Priority axis 

Prioritná os 3: Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu MSP 

Relevantný špecifický cieľ  
Relevant specific objective 

Špecifický cieľ 3.2.1: Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností 
jednotného trhu EÚ 
Špecifický cieľ 3.3.1: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja 

Indikatívna alokácia 
Indicative alocation 

Alokácia EÚ: 30 877 950 EUR 
Alokácia ŠR: 5 449 050 EUR  
Alokácia EÚ+ŠR: 36 327 000 EUR 

Stručný popis projektu Cieľ projektu: 

                                                           
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 

rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka  
a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES)  
č. 1083/2006 
2 Dokument bol vypracovaný v súlade s návrhom usmernenia „EGESIF Guidance for Member States and Programme Authorities: Eligibility of 

operations depending on location“ 
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Brief description of the project Hlavným cieľom projektu je posilnenie internacionalizačných kapacít MSP vrátane 
prezentácie podnikateľského potenciálu a poskytovania propagačných, 
sprostredkovateľských, poradenských služieb a služieb zameraných na spoluprácu pre MSP 
za účelom zvýšenia ich odborných znalostí a účasti na národných a medzinárodných 
veľtrhoch a padujatiach. Tým sa zabezpečí podpora ich ďalšej expanzie, rozvoja a posilní 
ich konkurencieschopnosť na zahraničných trhoch. Projekt je založený na potrebe zaviesť 
systematickú podporu internacionalizácie vedúcu k zvýšeniu konkurencieschopnosti MSP na 
zahraničných trhoch prostredníctvom poskytovania komplexných služieb pre MSP so 
zreteľom na ďalší rozvoj a posilnenie pozície národného hospodárstva Slovenskej republiky. 
NP bude mať široký dopad na šírenie a podporu exportných aktivít, zvýši povedomie o 
finančnej a nefinančnej podpore pre podnikateľov, vývozcov, poskytne informácie o 
sektoroch a teritóriach záujmu a ich potenciál a špecifické trhové informácie pre 
podnikateľov, ktorí majú záujem o internacionalizáciu. 

Hlavné aktivity projektu: 

Aktivita č.1: Účasť slovenských podnikov na prezentačných podujatiach 

Cieľom tejto aktivity je podporiť MSP v ich snahe preniknúť na nové zahraničné trhy 
prostredníctvom krytia oprávnených nákladov. Táto činnosť zahŕňa prípravné práce spojené 
s účasťou slovenských MSP na prezentačných podujatiach, ako je napríklad výber výstav a 
veľtrhov, príprava podmienok, nábor účastníkov do národného stánku, príprava 
sprievodných podujatí a ich obsahu, spolupráca so zastupiteľskými úradmi, komorami a 
združeniami, obchodnými partnermi, príprava prezentačných materiálov, vytváranie a 
aktualizácia databáz pre overovanie MSP; potom technicko-organizáčné zabezpečenie 
národných stánkov, vrátane informačného servisu prostredníctvom územných poradcov, ako 
aj samotné prezentácie MSP na medzinárodných veľtrhoch a výstavách na základe ich 
potrieb v zahraničí a medzinárodnej spolupráce na Slovensku, ako misie, sprievodné 
podujatia, výmena spolupráce a fóra. Cieľom účasti MSP na prezentačných akciách je zvýšiť 
ich zapojenie do medzinárodnej spolupráce, s možnou prezentácie pod záštitou Slovenskej 
republiky, ako aj na pokrytie niektorých súvisiacich nákladov. 

Aktivita č 2: Vytváranie špecifických kapacít a činností na podporu internacionalizácie MSP v 
SR  

Po prvé, táto aktivita vedie k tvorbe odborných, manažérskych a iných špecifických kapacít, 
t.j. rozvoj organizačných, technických, ľudských a materiálnych kapacít na zvýšenie úrovne 
odborných znalostí MSP. Aktivita zahŕňa školenia a poradenstvo, ktoré budú poskytnuté 
prostredníctvom Exportnej akadémie - systém vzdelávacích seminárov a školení v oblasti 
medzinárodného obchodu. Odborné a územné workshopy budú vykonávať externí 
kvalifikovaní odborníci a špecialisti s dlhoročnými skúsenosťami vybraní na základe 
výberového konania. Cieľom Exportnej akadémie je zvýšiť povedomie malých a stredných 
podnikoch o odborných aspektov a metódach medzinárodného obchodu,  o obvyklých 
postupoch v obchodnej komunikácii a tiež o osobitostiach rôznych zahraničných trhov. 
Zvyšovanie povedomia bude zahŕňať poskytovanie školení, poradenských služieb, 
podmienky pre výber lektorov, konzultantov a mentorov pre ďalšie aktivity v záujme 
posilnenia zručností v oblasti zahraničného obchodu, podporu medzinárodných nástrojov, 
podujatia medzinárodnej spolupráce, obchodné fóra a podnikateľské misie na Slovensku a v 
zahraničí. Táto aktivita teda bude propagovať všetky proexportné nástroje. V rámci aktivity 
bude vykonávaná i analýza spätnej väzby pre ďalšie odvetvia a teritóriálne orientované 
školenie. 

Po druhé, predmetná aktivita prispieva k rozvoju dodávateľských reťazcov založených na 
analýze súčasného stavu a potenciálu v hlavných odvetviach slovenského hospodárstva a 
jej systematické vývojové riešenia s cieľom postupou na rebríčku dodávateľského reťazca. 
Výsledky analýzy budú zahrnuté do interaktívnej databázy použiteľnú pre štátne inštitúcie, 
verejné inštitúcie, atď. 

Aktivita č.3: Individuálna podpora pri internacionalizácii MSP, podpora prostredníctvom 
Trade Pointov a zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ a podpora alternatívnych 
obchodných platforiem. 

Cieľom tejto aktivity je zvýšiť kapacitu internacionalizácie jednotlivých MSP prostredníctvom 
účasti na zahraničných prezentačných podujatiach, ako sú veľtrhy a obchodné podujatia, 
ako aj poskytovanie na mieru šitého poradenstva prostredníctvom "Trade points 
(Podnikateľských miest)" o otázkach spojených s prenikaním na trh a zvýšení 
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internacionalizácie MSP a ich účasti na programoch EÚ a podpore alternatívnych foriem 
podnikania. 

Aktivita je zameraná na podporu MSP, ktoré vyjadrili svoju vôľu zapojiť sa do medzinárodnej 
spolupráce a prieniku na zahraničné trhy. Podpora bude zabezpečovaná ich účasťou na 
podujatiach, ktoré poskytujú príležitosti obchodného partnerstva, ako sú veľtrhy a obchodné 
podujatia, kde im poskytované služby umožnia zúčastniť sa takýchto podujatí. Tieto služby 
budú zahŕňať identifikáciu vhodných podujatí, rovnako ako organizovanie účasti MSP a 
podporu v rámci príprav na stretnutia. MSP budú mať taktiež možnosť pripraviť si 
propagačné materiály prostredníctvom tejto aktivity ako aj propagáciu prostredníctvom on-
line médií a prijímať individuálnu asistenciu pred, počas a po podujatí. Okrem toho je aktivita 
zameraná na vytvorenie takzvaných "Trade pointov" (zahrnutých v Národných 
podnikateľských centrách po celom Slovensku), ktoré budú poskytovať komplexné 
informácie a služby zamerané na podporu internacionalizácie slovenských MSP. Tie budú 
prostredníctvom individuálneho poradenstva v oblasti zahŕňať podporu marketingových a 
investičných činností, riadenia MSP zameraných na zahraničné trhy, rovnako ako aj franšízy 
a licencie, právne poradenstvo a oboznámenie sa s právnymi predpismi vzťahujúcich sa na 
zahraničné trhy za účelom zvýšenia znalostnej úrovne a odbornosti MSP a tiež vytváranie a 
propagáciu profilov spoločností prostredníctvom rôznych dostupných databáz. Takisto 
v rámci aktivity bude zahrnutá podpora zameraná na vytváranie sietí, stretnutí B2B, 
vyjednávanie obchodných dohôd, ktoré poskytujú priestor pre rokovania so zahraničnými 
partnermi, podporné služby a poradenstvo v oblasti určovania relevantných obchodných 
partnerov. Aktivita zahŕňa prípravu a distribúciu špecializovaných analýz vybraných 
odvetví/území a trhov s cieľom zabezpečiť jednoduchší prístup k informáciám pre MSP. 

Ďalší aspekt aktivity má za cieľ motivovať MSP, aby sa zapojili do tvorby alternatívnych 
obchodných platforiem s dodávateľskými spoločnosťami, s cieľom zvýšiť ich vývozný 
potenciál a ich konkurencieschopnosť. Aktivita nebude zameraná na podporu vzniku a 
fungovania alternatívnych obchodných platforiem, ale iba na podporu a výhody tohto typu 
platformy. Predmetá činnosť v rámci aktivity bude zabezpečená prostredníctvom 
vzdelávania, tvorbou brožúr, organizáciou podujatí na propagáciu výhod alternatívnych 
obchodných platforiem, poskytovaním podpory pri združovaní MSP, ktoré majú záujem na 
tvorbe a účasti v alternatívnych obchodných platformách. 

V neposlednom rade je aktivita zameraná i na zvýšenie počtu MSP zapojených do 
získavania finančnej podpory poskytovanej prostredníctvom programov EÚ, čo bude 
dosahované najmä prostredníctvom informačných kampaní, vyhľadávaním partnerov a 
organizovaním podujatí na zvýšenie povedomia o možnostiach prístupu k programom EÚ, 
využívaním európskych databáz, vzdelávacích príležitostí a pomoci pri tvorbe návrhu 
projektu za účelom poskytnutia MSP prístup k finančnej podpore z programov EÚ. 

Aktivita č.4: Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP 

Cieľom tejto aktivity je motivovať MSP, ktoré nemajú skúsenosti s on-line podnikaním, k 
zavádzaniu a rozvoju digitálnych technológií v rámci svojho podnikania pri vstupe na nové 
zahraničné trhy, za účelom zvýšenia ich konkurencieschopnosti. Táto aktivita prispeje k 
naplneniu očakávaného výsledku: zvýšeniu počtu konkurenčných MSP vo všetkých 
slovenských regiónoch. 

Aktivita sa skladá z šírenia informácií o problematike e-businessu na podujatiach týkajúcich 
sa zvyšovania povedomia a vedomostnej základne MSP, ako aj individuálneho poradenstva 
o možnostiach e-businessu. Táto aktivita je zameraná aj na rozvoj schopností MSP v oblasti 
internetovej ekonomiky a jej využitia v podnikovej praxi, pričom sa zapája do 
internacionalizácie prostredníctvom informačných podujatí, prezentácií, workshopov a 
seminárov. 

 
Cieľová skupina 
Target group 

Malé a stredné podniky (MSP) 

Programová oblasť 
Programme area 

Menej rozvinuté regióny (všetky regióny Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského 
regiónu) 

Sídlo prijímateľa 
Location of final beneficiary 

Bratislava – neprogramová oblasť 

Miesto realizácie projektu 
Location of the project (operation) 

Programová oblasť (všetky regióny Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja) 
- hlavná časť aktivít projektu. 
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Neprogramová oblasť (Bratislavský región a regióny EÚ) - menšia časť aktivít projektu 
týkajúca sa účasti MSP na podujatiach organizovaných žiadateľom v Bratislavskom kraji a 
regiónoch EÚ (napríklad prezentačných akciách, pracovných stretnutiach, obchodných 
misiách, získavaní a nadväzovaní kontaktov a iných odborných podujatiach organizovaných 
za účelom zlepšenia konkurencieschopnosti slovenských MSP v konfrontácii s ich 
produkciou na zahraničných trhoch, zvýšenia zapojenia MSP do transancionálnych a 
regionálnych subdodávateľských reťazcov a spolupráce so zahraničnými partnermi). 

Neprogramová oblasť (mimo regiónov EÚ) - menšia časť projektu týkajúca sa 
propagačných aktivít (ako súčasť aktivít zameraných na internacionalizáciu MSP). 
Z uvedeného dôvodu bude v rámci projektu na výdavky týkajúce sa propagačných aktivít 
použitá výnimka v zmysle článku 70 ods. 3 všeobecného nariadenia. 

Miesto vzniku výdavkov 
Location where expenditure is 
incurred 

Programová oblasť (všetky regióny Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského 
kraja) - viac ako 60% celkových oprávnených výdavkov na projekt. 
 
Neprogramová oblasť (mimo EÚ) - malá časť výdavkov spojených s propagačnými 
aktivitami vznikne mimo EÚ (neprogramová oblasť) v súlade s článkom 70(3) všeobecného 
nariadenia. 
 
Ministerstvo hospodárstva SR, ako sprostredkovateľský orgán pre OP VaI, spolu s riadiacim 
orgánom zabezpečí kontrolu výšky výdavkov projektu, ktoré vzniknú vo vzťahu k aktivitám 
realizovaným mimo oblasti programu tak, aby nedošlo k prekročeniu max. limitu 15 % 
alokácie ERDF na úrovni príslušnej prioritnej osi (čo bude zabezpečené aj nastavením 
prísnejších pravidiel, než pravidliel stanovených v článku 70(2) všeobecného nariadenia – 
stanovením max. limitu na úrovni projektu vo výške 40% celkových oprávnených výdavkov 
projektu). 

Územie, ktoré bude mať 
prospech z realizácie projektu 
Area that will benefit from the 
operation 

Výlučne programová oblasť (všetky regióny Slovenskej republiky s výnimkou 
Bratislavského kraja) 
 
Zdôvodnenie: 
Vzhľadom k tomu, že cieľová skupina je výlučne z programovej oblasti, je zrejmé, že 
prospech z realizácie projektu bude mať len programová oblasť. Pôsobenie cieľovej skupiny 
výlučne v rámci programovej oblasti zabezpečuje aplikáciu poznatkov získaných z 
projektových aktivít (napríklad školenia, konzultácie, semináre, pracovné stretnutia) len v 
programovej oblasti. 

Za účelom zabezpečenia kontroly oprávnenosti cieľovej skupiny na aktivitách realizovaných 
v rámci projektu a s tým súvisiacej kontroly podmienky, aby z realizácie projektu mala 
prospech výhradne oblasť programu,  bude prijímateľom v spolupráci s Ministerstvom 
hospodárstva SR nastavený komplexný kontrolný mechanizmus cieľovej skupiny. 

Je potrebné zdôrazniť, že tento národný projekt, ktorý je z časti realizovaný i mimo oblasti 
programu, je v súlade s celkovou intervenčnou logikou prioritnej osi 3 OP VaI a prispeje k 
dosiahnutiu cieľov v rámci tejto prioritnej osi. 

Na základe vyššie uvedeného je nevyhnutné, aby v rámci národného projektu bola 
uplatnená výnimka definovaná v článku 70(2) a 70(3) všeobecného nariadenia. 

Uplatnenie pro rata 
Application of pro rata 

Nie (uplatnenie pro rata nie je potrebné, keďže prospech je výhradne iba pre programovú 
oblasť) 

 



 

 

Súhrnná tabuľka 

Názov 
národného 

projektu 

Špecifický 
cieľ 

Programová 
oblasť 

Sídlo 
prijímateľa 

Miesto realizácie projektu 
Územie, ktoré bude 

mať prospech z 
realizácie projektu 

Uplatnenie 
pro rata 

Uplatnenie 
čl. 70 (2) 

všeobecného 
nariadenia 

Uplatnenie 
čl. 70 (3) 

všeobecného 
nariadenia 

Podpora 
internacionalizácie 
MSP 

 

3.2.1, 3.3.1 

Všetky regióny SR s 

výnimkou 

Bratislavského kraja  

(menej rozvinuté 

regióny) 

Bratislava 

(neprogramová 

oblasť) 

Programová oblasť (všetky regióny SR s výnimkou 

Bratislavského kraja) – hlavná časť aktivít projektu. 

Neprogramová oblast (Bratislavský kraj a regióny 
EÚ) – menšia časť aktivít projektu vzťahujúca sa na 
účasť MSP na podujatiach organizovaných 
žiadateľom v Bratislavskom kraji a regiónoch EÚ. 

Neprogramová oblasť (mimo regiónov EÚ) – menšia 

časť aktivít projektu vzťahujúca sa na propagačné 

činnosti. 

Výlučne programová 

oblasť  

(všetky regióny SR s 

výnimkou 

Bratislavského kraja) 

  

NIE ÁNO ÁNO 

 


