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Aktivity v rámci prioritných osí  

3 a 4 OP Výskum a inovácie 

Špecifický cieľ 3.1.1 

(Investičná priorita 3a) 

Špecifický cieľ 4.1.1 
(Investičná priorita 3d) 

Špecifický cieľ 3.3.1 
(Investičná priorita 3c) 

Špecifický cieľ 4.1.1 
(Investičná priorita 3d) 

Špecifický cieľ 3.2.1 
(Investičná priorita 3b) 

Špecifický cieľ 4.1.1 
(Investičná priorita 3d) 

Iniciačné/ 
počiatočné 

štádium 

Rozvojové 
štádium 

Internacio- 

nalizácia 
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Tematický cieľ 3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP  

 finančné nástroje 

 národné projekty 

 grantové schémy 

 finančné nástroje 

 národné projekty 

 grantové schémy 

 národné projekty 

 grantové schémy 

štádium  

životného cyklu 

cieľ OP VaI/ 

investičná priorita 
navrhnuté aktivity 

2 



3.3 Tvorba nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu 

4.1 Podpora kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji 

3.3 Monitorovanie podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním 

princípu „Think Small First“ 

4.1 Podpora činnosti a rozvoj podnikateľských centier typu one-stop-shop v 

regiónoch SR - Národné podnikateľské centrum (NPC) v Bratislave 

Národné projekty  

v rámci prioritných osí 3 a 4 OP VaI 

Podpora 

internacionalizácie 

MSP 

NPC v Bratislave 

Podnikať. centrá v 

regiónoch SR 

Monitoring 

podnik. prostredia 

Sociálne inovácie 

v prostr. MSP 

Podpora účasti 

na prezentačných 

podujatiach 

Podpora 

kreatívneho 

priemyslu 

3.1 Podpora činnosti a rozvoj podnikateľských centier v regiónoch SR 

3.1 Poskytovanie mentorských služieb 

3.1 Podpora úspešnej podnikateľskej praxe 

3.3 Poskytovanie poradenských služieb pre rozvoj MSP 

3.3 Rozvoj alternatívnych foriem podnikania 

3.2 Vytváranie špecifických kapacít na podporu internacionalizácie MSP 

3.2 Tvorba alternatívnych obchodných a podporných platforiem 

3.2 Zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ 

3.3 Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP 

3.1 Identifikácia a využívanie sociálnych inovácií v podnikaní  

3.2 Účasť slovenských podnikov na prezentačných podujatiach 
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Cieľ:  
Vybudovať centrum  

typu „one-stop-shop“,  

poskyt. ucelenú podporu 

pod jednou strechou 

pre podnikateľov 

v každom štádiu 

životného cyklu 

CIEĽ AKTIVITY SBA 

 Systémové riešenie 

podpory MSP 

 Kombinovaná forma 

podpory 
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Projekt Národné podnikateľské  

centrum (NPC) 



NPC - etapy projektu 

I. ETAPA 
Máj 2014 -

December 

2015 

II. ETAPA 
2015+ 

III. ETAPA 

Spustenie a prevádzka 

NPC v Bratislave 

Príprava vytvorenia 

Národného 

podnikateľského centra 

v Bratislave 

Financovanie: 

OP Výskum a vývoj,  

Prioritná os 4: Podpora výskumu a 

vývoja v Bratislavskom kraji 

Financovanie: 

OP Výskum a inovácie 

Prioritná os 3: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP 

Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji 

2016+ 

Prenos konceptu NPC do 

regiónov Slovenska 
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Cieľové skupiny 

 

6.  

Záujemcovia o 
podnikanie, 
 
osobitná pozornosť: 
nezamestnaní,študenti a 
absolventi škôl, sociálne a 
zdravotone znevýhodnení, 
seniori, migranti 

 

2. 

Vedecká komunita  

3. 

Začínajúce/ existujúce 
potencionálne 
inovatívne MSP 

 

4. 
Začínajúce, 
technologicky 
orientované MSP 

 

5. 

Existujúce, 
technologicky 
orientované a 
inovatívne MSP 

 

1. 

MSP v tradičných 
odvetviach a 
službách 
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Koncepcia  

one-stop-shop 

FRONT OFFICE 

Možnosť získať komplexné informácie pod jednou strechou, 

komplexná podpora podnikania 

ONE-STOP-SHOP v 

NPC 

FINANČNÁ PODPORA 

Sprostredkovanie kapitálu na rozbeh podnikania a rozvoj 

podnikania (zavádzanie inovácií, transfer technológií, expanzia) 

CREATIVEPOINT 

Stimulovanie inovatívnosti 

PODPORNÉ PROGRAMY 

Podpora podnikateľov i záujemcov o podnikanie v každom 

štádiu životného cyklu 

NEFINANČNÁ PODPORA 

Vytvorenie priaznivého prostredia pre stimuláciu vzniku a rozvoja 

podnikov, motivovanie a vzdelávanie záujemcov o podnikanie 

COWORKINGOVÉ PRIESTORY A INKUBÁTOR PRE PODNIKATEĽOV 

Dosiahnutie synergického efektu, prístup ku špičkovému vybaveniu a službám 
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SBA SARIO 

Slovenská 

záručná a 

rozvojová 

banka 

Front 

Office 

ÚPSVaR 

Slovenská 

pošta 

Jednotné 

kontaktné 

miesto 

CVTI SR 
Enterprise 

Europe 

Network 

Národný 

kontaktný 

bod pre 

Horizont 

2020 

Front office 

SIEA 

EXIMBANKA 
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Creative 

point 

3D 

skenery 

3D pero 

3D 

tlačiareň 

Spájkovacia 

stanica 

Výrobný a  

testovací  

priestor 

Presná 

strojová 

vŕtačka 

Laserové  

rezačky, drobné 

CNC stroje 

Aditívne a 

rezacie 

zariadenia 

Rezací 

ploter, 

multimeter 

Výroba 

prototypov 

Creative point 
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NPC 

Prezentačné a 

pracovné 

priestory, 

coworking 

Databázy 

Internet 

Networking 

Výpočtová, 

kancelárska 

technika, 

hardvér,  

softvér 

Food court Konferenčné a 

školiace 

miestnosti, 

zasadacie 

miestnosti 

Coworkingové priestory,  

inkubátorové služby 
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Podporné programy 

Akceleračný program 

Je určený pre potencionálnych MSP, 

ktorí chcú rozbehnúť vlastné podnikanie, 

napr. na báze výsledkov vedecko-

výskumnej činnosti 

Rastový program 

Je určený pre existujúce MSP 

s ambíciou pôsobiť na 

spoločnom trhu EÚ a trhoch 

tretích krajín mimo EÚ 

Inkubačný program 

Je určený pre začínajúcich i 

existujúcich MSP 

Stážový program 

Je určený pre MSP s rastovým 

potenciálom a šikovných mladých ľudí 

(študentov, absolventov, doktorandov a 

pod.) 
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Finančná podpora 

úverové 

produkty 

Mikropôžičky s 

mäkkými 

podmienkami pre 

začínajúcich aj 

existujúcich 

podnikateľov  

(do 50 zamestnancov) 

s rozs. do 50.000 eur 

na obdobie max 4 

rokov 

kapitálové 

produkty 

hybridné 

produkty 

nadobúdanie majoritných 

a minoritných 

obchodných podielov a 

poskytovanie príspevku 

do vlastného imania 

začínajúcich aj 

etablovaných podnikov, 

ktoré poskytujú 

primeraný profil 

výnosnosti a rizika 

- spájanie kapitálu a 

podporných služieb 

(napr. mentoring) 

 

- spájanie kapitálového 

a úverového 

financovania  
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Bankové záruky a úvery 
Bankové záruky a úvery 

Bankové záruky a úvery 
Bankové záruky a úvery 

sprostredkovanie a 

poradenstvo pri 

prístupe k financiám z 

externých zdrojov 

- SZRB, 

- Eximbanka, 

- granty zo zdrojov EÚ, 

- nástroje APTP 

  

externé 

finančné 

produkty 



NPC po spustení 

NPC 

2015 

Podporné programy: 

• Akceleračný program pre 

potencionálnych MSP 

• Inkubačný program určený pre 

začínajúcich a existujúcich MSP 

• Stážový program pre MSP a 

mladých ľudí 

• Rastový program pre existujúce 

MSP s rastovým potenciálom 

Rozvoj zručností 

Organizácia workshopov, školení, 

networkingových podujatí, individuálne a 

skupinové poradenstvo 

Front office  

Prepojenie s viacerými 

inštitúciami poskytujúcimi 

komplexnú podporu 

podnikania 

Financovanie 

Finančné programy, 

sprostredkovanie a 

poradenstvo v oblasti 

prístupu k financiám 

Ochrana duševného vlastníctva 

Kompletná podpora pri ochrane 

duševného a priemyselného 

vlastníctva, patentovej ochrane a iné 

Podpora spolupráce 

Prepájanie vedecko-výskumných 

inštitúcií a podnikateľských 

subjektov, vedenie databáz o 

organizáciách z oboch sektorov 

Creative Point 

Priestory s vyhovujúcou 

infraštruktúrou pre kreatívne 

aktivity  
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Ďakujem za pozornosť! 

www.sbagency.sk 
agency@sbagency.sk 
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821 09  BRATISLAVA 

Slovakia 


