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Úvod
Európska únia poskytuje podporu malým a stredným podnikom (MSP) v Európe. Táto
podpora sa realizuje v rôznych formách, napr. formou grantov, pôžičiek a v niektorých
prípadoch formou záruk. Podpora sa poskytuje priamo alebo prostredníctvom programov
riadených na národnej alebo regionálnej úrovni, napr. zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
MSP môžu využívať mnohé opatrenia nefinančnej pomoci vo forme programov a služieb na
podporu podnikania.
V tomto prehľade, ktorý obsahuje informácie a hlavné internetové stránky pre každý program, sú
predstavené európske programy, ktoré majú MSP k dispozícii. Upozorňujeme, že prehľad nie je
vyčerpávajúci.
Programy pomoci boli rozdelené do týchto štyroch kategórií:
1. Možnosti tematického financovania
Toto financovanie je väčšinou tematické s osobitnými cieľmi –– životné prostredie, výskum,
vzdelávanie – finančné prostriedky navrhujú a implementujú jednotlivé oddelenia Európskej
komisie. MSP a iné organizácie môžu o podporu v rámci programov požiadať priamo, obyčajne
za predpokladu, že predložia trvalo udržateľné a nadnárodné projekty s pridanou hodnotou. V
závislosti od druhu programu môžu byť žiadateľmi aj priemyselné zoskupenia, podnikateľské
zväzy, poskytovatelia služieb pre podniky a (alebo) poradcovia.
Všeobecným pravidlom je spolufinancovanie: Podpora Európskej únie obyčajne spočíva v
dotáciách, ktoré pokrývajú len časť nákladov na projekt.
2. Štrukturálne fondy
Štrukturálne fondy (Európsky fond regionálneho rozvoja [EFRR] a Európsky sociálny fond [ESF])
sú svojimi rôznymi tematickými programami a iniciatívami Spoločenstva implementovanými v
regiónoch najvýznamnejšími nástrojmi Spoločenstva na financovanie MSP. Príjemcovia pomoci
zo štrukturálnych fondov dostávajú priamy príspevok na financovanie svojich projektov.
Upozorňujeme, že programy sa riadia a projekty sa vyberajú na vnútroštátnej a regionálnej
úrovni.
3. Finančné nástroje
Väčšina finančných nástrojov je dostupná nepriamo cez vnútroštátne
sprostredkovateľské orgány. Mnohé z nich riadi Európsky investičný fond.

finančné

4. Podpora internacionalizácie MSP
Vo všeobecnosti spočíva v pomoci sprostredkovateľským organizáciám a (alebo) verejným
orgánom v oblasti internacionalizácie, aby sa MSP umožnil prístup na trhy mimo EÚ.
5. Poskytovanie miestnej pomoci
Informácie poskytujú Enterprise Europe Network, ktoré ponúkajú podporu podnikania
v členských štátoch. Sieť Enterprise Europe Network je najväčšia európska obchodná a
inovačná sieť, ktorá poskytuje integrované služby vo vysokej kvalite pre MSP.

= Viac informácií
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1. Možnosti financovania
Životné prostredie, energetika a doprava
9 LIFE +
Tento program je rozdelený do troch tematických častí:
- Príroda a biologická rozmanitosť
- Politika v oblasti životného prostredia a riadenie a správa
- Informácie a komunikácia
Predpokladaný rozpočet pre LIFE+ je 2,1 mld. EUR na obdobie 2007 – 2013. MSP môžu v
rámci programu LIFE+ dostať finančné prostriedky z časti riadenej centrálne Európskou
komisiou aj z časti riadenej vnútroštátnymi agentúrami.
Ďalšie podrobnosti nájdete na: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Ďalšie možnosti financovania projektov v oblasti životného prostredia nájdete na internetových
stránkach Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie:
http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm

9 Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inováciu (CIP)
„Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inováciu“ (CIP) je koherentnou a integrovanou
reakciou na ciele obnovenej lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť. Prebiehať bude od
roku 2007 do roku 2013 a jej rozpočet predstavuje približne 3,6 mld. EUR.
V rámci životného prostredia a energetiky CIP zahŕňa:
a) Program pre podnikanie a inováciu (EIP) s prvkom ekologickej inovácie, na ktorú sa vyčlenilo
približne 430 mil. EUR. Cieľom je využiť celý potenciál environmentálnych technológií na
ochranu životného prostredia a podporu konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu;
b) Program Inteligentná energia – Európa (IEE), na ktorý sa vyčlenilo približne 727 mil. EUR.

Program Inteligentná energia – Európa zahŕňa opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti
a využívanie a dopyt po obnoviteľných zdrojoch energie, na podporu obnoviteľných zdrojov
energie a diverzifikácie energie a na stimulovanie diverzifikácie palív a efektívneho
hospodárenia s energiou v doprave.
c) Program na podporu politiky informačných a komunikačných technológií (ICT-PSP) s
rozpočtom približne 730 miliónov eur. Financovanie sa zameriava predovšetkým na pilotné
projekty zahŕňajúce verejné aj súkromné organizácie. Ich úlohou je stimulovať inovácie a
konkurencieschopnosť prostredníctvom širšieho používania a najlepšieho využitia informačných
a komunikačných technológií, a to aj v oblasti energetickej účinnosti a inteligentnej mobility.
Ďalšie podrobnosti nájdete na: http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm
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9 Marco Polo II (2007-2013)
Cieľom programu Marco Polo je znížiť preťaženie cestnej siete, znížiť negatívny vplyv nákladnej
dopravy na životné prostredie v rámci Spoločenstva a zvýšiť intermodalitu a tým podporiť
efektívny a trvalo udržateľný systém dopravy. Na dosiahnutie tohto cieľa tento program
podporuje činnosti v nákladnej doprave, logistike a na iných relevantných trhoch vrátane
námorných diaľnic a opatrenia zamerané na vyhnutie sa doprave. Rozpočet tohto programu na
obdobie rokov 2007 – 2013 predstavuje 400 mil. EUR.
Ďalšie podrobnosti nájdete na: http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/index_en.htm

Viac informácii o európskej politike v oblasti energetiky a dopravy nájdete na internetovej
stránke Generálneho riaditeľstva pre energetiku a Mobilita a doprava:
h
http://ec.europa.eu/dgs/energy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/transport/index_en.htm
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Inovácie a výskum
9 Siedmy rámcový program pre výskum a technologický rozvoj (2007-2013)
7. rámcový program pre výskum a technologický rozvoj (FP7) venuje mimoriadnu pozornosť
MSP prostredníctvom jednotlivých programov: „Spolupráca“ (asi 32,3 mld. EUR), „Nápady“ (asi
7,5 mld. EUR), „Ľudia“ (asi 4,7 mld. EUR) a „Kapacity“ (asi 4 mld. EUR).
MSP sú aktívne vedené k účasti na všetkých
výskumných činnostiach. Vo vhodných
Podpora
účasti
MSP
na
programe
prípadoch sa podporuje aj účasť MSP na
„Spolupráca“
spoločných technologických iniciatívach (JTI).
Rovnako ako akákoľvek iná organizácia môžu
Program „Nápady“
výskumné tímy z MSP konkurovať svojou
excelentnosťou.
Väčšia pozornosť sa venuje podpore vyššej
účasti MSP v rámci „Partnerstiev a prepojení
Ľudský potenciál vo výskume a technológii v
medzi priemyslom a akademickou obcou“
programe „Ľudia“
Cieľom „Výskumu v prospech MSP“ je posilniť
inovačnú kapacitu európskych MSP a ich
„Výskum v prospech MSP“ v programe
príspevok k rozvoju nových, na technológiách
„Kapacity“
založených výrobkov a trhov.
Predbežný rozpočet pre osobitné činnosti
MSP predstavuje asi 1,3 mld. EUR.
Ďalšie podrobnosti nájdete na: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Viac informácii o európskej politike v oblasti výskumu a rozvoja nájdete na internetovej stránke
Generálneho riaditeľstva pre výskum a vývoj:
http://ec.europa.eu/research/index_en.cfm
Informačná služba Spoločenstva pre výskum a vývoj CORDIS: http://cordis.europa.eu
SME Techweb: Toto je portál výskumu pre MSP Európskej komisie, poskytujúci informácie pre
technologicky orientované MSP, ktoré sa chcú uchádzať o financovanie výskumu
prostredníctvom 7. rámcového programu (RP) Európskej únie pre výskum:
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm
Informačnú službu pre personalizovanú pomoc v oblasti výskumu.:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries
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Na internetovej stránke SME Techweb je uverejnený zoznam vnútroštátnych kontaktných
miest pre MSP v rámci FP7. Európska komisia podporuje túto sieť, ktorá má poskytovať
praktické informácie, pomoc a odborné vzdelávanie potenciálnych účastníkom a zmluvným
partnerom.
Ďalšie podrobnosti nájdete na:
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm?pg=support

9 Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inováciu (CIP)
„Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inováciu“ (CIP) je koherentnou a integrovanou
reakciou na ciele obnovenej lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť. Prebiehať bude od
roku 2007 do roku 2013 a jej rozpočet predstavuje približne 3,6 mld. EUR.
Pokiaľ ide o inovácie a informačné technológie, CIP pozostáva z dvoch hlavných častí:
a) Cieľom Programu pre podnikanie a inováciu (EIP) je zlepšiť podmienky pre inovácie, ako
napr. výmeny osvedčených postupov medzi členskými štátmi a činnosti na zlepšovanie, podporu
a presadzovanie inovácií v podnikoch. Podporuje činnosti pri rozvoji sektorovej inovácie,
zoskupení, inovačných verejno-súkromných partnerstiev a využívaní inovačného riadenia.
b) Program na podporu politiky (IKT), na ktorý sa vyčlenilo približne 728 mil. EUR. Cieľom
programu IKT je stimulovať nové konvergujúce trhy s elektronickými sieťami a službami,
obsahom médií a digitálnymi technológiami. Podporuje aj modernizáciu sektora verejných
služieb, ktorá zvýši produktivitu a zlepší služby.
Ďalšie podrobnosti nájdete na: http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

Informácie o iných programoch a iniciatívach prispievajúcich k rozvoju informačnej spoločnosti
nájdete na internetovej stránke Generálneho riaditeľstva – Informačná spoločnosť:
http://ec.europa.eu/information_society/index_en.htm

EUREKA – Sieť trhovo orientovaného výskumu a vývoja
Eureka je celoeurópska sieť pre trhovo orientované, priemyselné organizácie, uskutočňujúce
výskum a vývoj, ktorá podporuje konkurencieschopnosť európskych spoločností vytváraním
inovačných prepojení a sietí v 36 krajinách. EUREKA ponúka partnerom projektov rýchly prístup
k bohatstvu znalostí, zručností a odborných vedomostí v celej Európe a uľahčuje prístup k
vnútroštátnym a súkromným programom financovania.
Ďalšie podrobnosti nájdete na: http://www.eurekanetwork.org/
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Okrem toho, Program Eurostars poskytuje financie prispôsobené presne pre potreby malých
podnikov tým, že podporuje ich účasť na medzinárodných projektoch v oblastiach výskumu a
inovácií.
Ďalšie podrobnosti nájdete na: http://www.eurostars-eureka.eu/home.do
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Vzdelávanie a odborná príprava
9 Integrovaný akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania
Integrovaný akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania na obdobie 2007 – 2013 zahŕňa
štyri osobitné programy: COMENIUS pre všeobecnovzdelávacie činnosti týkajúce sa škôl až do
konca vyššieho stredoškolského stupňa; Erasmus zameraný na činnosti vzdelávania a odbornej
prípravy na vyššom vzdelávacom stupni; LEONARDO DA VINCI pre všetky iné aspekty
odborného vzdelávania a odbornej prípravy; a GRUNDTVIG pre vzdelávanie dospelých.
Program LEONARDO DA VINCI je pre podniky najdôležitejší, lebo podporuje inovačné
nadnárodné iniciatívy na podporu znalostí, talentu a zručností potrebných na úspešnú integráciu
do pracovného života a úplné využitie občianstva.
Ďalšie podrobnosti nájdete na:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm

9 Erasmus pre mladých podnikateľov
Tento projekt je pilotným projektom, ktorý EÚ zahájila v roku 2009. Poskytuje praktickú a
finančnú pomoc začínajúcim podnikateľom, ktorí majú v úmysle stráviť určitý čas v podniku v
inej krajine EÚ a učiť sa tak od skúsených podnikateľov. K cieľom patrí výmena nápadov,
skúseností a informácií medzi podnikateľmi s cieľom zlepšiť prístup na trhy a identifikovať
potenciálnych partnerov pre nové obchodné aktivity v ďalších krajinách EÚ. Program je
spolufinancovaný EÚ, s celkovým rozpočtom 4,3 miliónov EUR, a pokrýva cestovné náklady a
výdavky na ubytovanie počas pobytu.
Ďalšie podrobnosti nájdete na:
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=sk
http://ec.europoa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/erasmus/indew.htm
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Kultúra a médiá
9 KULTÚRA 2007-2013
Program KULTÚRA 2007 – 2013 poskytuje granty na projekty kultúrnej spolupráce vo všetkých
umeleckých a kultúrnych oblastiach (dramatické umenie, literatúra, dedičstvo, dejiny kultúry
atď.). Jeho rozpočet 400 miliónov EUR je určený na financovanie projektov a iniciatív
zameraných na oslavu európskej kultúrnej rozmanitosti a spoločného európskeho kultúrneho
dedičstva formou cezhraničnej spolupráce kultúrnych aktérov a inštitúcií. Program má tri hlavné
ciele: podporovať cezhraničnú mobilitu zamestnancov kultúrneho sektora, podporovať
medzinárodné šírenie umenia a kultúry a zabezpečovať dialóg medzi kultúrami.
Ďalšie podrobnosti nájdete na:
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc411_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/eu-funding/doc2886_en.htm

Internetová stránka „Možnosti financovania“ Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru
ponúka prehľad všetkých súčasných výziev na predloženie návrhov:
http://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/call3016_en.htm

9 MÉDIÁ 2007-2013
Tento program, s rozpočtom 755 miliónov EUR na obdobie 2007 – 2013, sa zaoberá odbornou
prípravou odborníkov v oblasti médií, rozvojom produkčných projektov a spoločností,
distribúciou a propagovaním kinematografických diel a audiovizuálnych programov a podporou
kinematografických festivalov. Program poskytuje granty pre MSP, ktoré pôsobia v týchto
oblastiach.
Ďalšie podrobnosti nájdete na: http://ec.europa.eu/information_society/media/index_en.htm
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2. Štrukturálne fondy
Štrukturálne fondy majú pomôcť znížiť rozdiely v rozvoji regiónov a podporiť ekonomickú a
sociálnu súdržnosť v rámci Európskej únie. Európska komisia preto spolufinancuje regionálne
projekty v členských štátoch. Je však potrebné zdôrazniť skutočnosť, že priama pomoc MSP na
spolufinancovanie ich investícií je možná len v hospodársky menej rozvinutých regiónoch
(takzvaných „konvergenčných“ regiónoch). V iných regiónoch sú prioritné činnosti s vysokým
pákovým účinkom (napr. odborná príprava v oblasti súkromného podnikania, pomocné služby,
podnikateľské inkubátory, mechanizmy transferu technológií, budovanie sietí atď.) na rozdiel od
priamej pomoci jednotlivým MSP.

Upozorňujeme, že programy sa riadia a projekty sa vyberajú na vnútroštátnej a (alebo)
regionálnej úrovni.
Na obdobie 2007 – 2013 sa stratégie a prostriedky kohéznej politiky (Európsky fond
regionálneho rozvoja [EFRR], Európsky sociálny fond [ESF] a európsky Kohézny fond)
zameriavajú na tri prioritné ciele, na dosiahnutie ktorých sa vyčlenilo 347,41 mld. EUR.
• Konvergencia: urýchlenie ekonomickej konvergencie menej rozvinutých regiónov (81,54 %
rozpočtu);
•
Regionálna
konkurencieschopnosť
a
zamestnanosť:
posilnenie
regionálnej
konkurencieschopnosti a atraktívnosti a pomoc pracovníkom a spoločnostiam pri prispôsobovaní
sa ekonomickým zmenám (15,94 % rozpočtu);
• Európska územná spolupráca: posilnenie cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej
spolupráce (2,52 % rozpočtu).

9 Európsky fond regionálneho rozvoja
EFRR je najvýznamnejším finančným nástrojom na podporu MSP. Jeho cieľom je zmierniť
rozdiely v rozvoji regiónov a podporiť sociálnu a ekonomickú súdržnosť v rámci Európskej únie.
S cieľom posilniť tvorbu a konkurencieschopnosť MSP sa z EFRR spolufinancujú činnosti v
širokej škále oblastí:
1. Podnikanie, inovácie a konkurencieschopnosť MSP (napríklad podnikateľské poradenstvo,
inovačné technológie a systémy riadenia v MSP, ekologické inovácie, lepšie využívanie IKT);
2. Zlepšovanie regionálneho a miestneho prostredia pre MSP (napríklad prístupu ku kapitálu pre
MSP vo fáze vzniku a rastu, podnikovej infraštruktúry a služieb na podporu MSP, regionálnych a
miestnych kapacít pre výskum a vývoj a pre inovácie, kapacít pre podniková spolupráca a
inovácie);
3. Medziregionálna a cezhraničná spolupráca MSP;
4. Investície do ľudských zdrojov (spolu s financovaním z Európskeho sociálneho fondu).
Na rozdiel od mnohých iných zdrojov financovania EÚ programy EFRR neriadi priamo Komisia,
ale národné a regionálne orgány. Fungujú aj ako kontaktné miesta v súvislosti so žiadosťami o
financovanie a výberom projektov.
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Ďalšie podrobnosti nájdete na: http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_sk.htm

Internetová stránka Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku poskytuje informácie o
opatreniach Európskej únie na podporu regionálneho rozvoja:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
Obsahuje:
- zoznam riadiacich orgánov štrukturálnych fondov v každom regióne:
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm
- stručný zoznam programov ponúkaných v každom regióne:
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/index_en.cfm

9 Európsky sociálny fond
Na obdobie 2007 – 2013 poskytuje Európsky sociálny fond podporu na predvídanie a riadenie
ekonomických a sociálnych zmien s viacerými možnosťami podpory MSP. Štyri kľúčové oblasti
činností v rámci cieľa „Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť“ sú:

1. zvýšenie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov;
2. zlepšenie prístupu k zamestnaniu a účasti na trhu práce;
3. posilnenie sociálneho začlenenia prostredníctvom boja proti diskriminácii a uľahčenie
prístupu na trh práce pre znevýhodnené osoby;

4. podporovanie partnerstva pre reformy v oblasti zamestnanosti a začlenenia.
V najmenej prosperujúcich regiónoch sa fond sústreďuje na podporu štrukturálnych úprav, rastu
a tvorby pracovných miest. Na tento účel ESF v rámci cieľa „Konvergencia“ podporuje aj:

1. snahu rozšíriť a zlepšiť investície do ľudského kapitálu, najmä zlepšením systému
vzdelávania a odbornej prípravy;
2. opatrenia s cieľom rozvinúť inštitucionálnu kapacitu a efektívnosť verejnej správy na
vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.
Ďalšie podrobnosti nájdete na: http://ec.europa.eu/employment_social/esf

9 Fond na rozvoj vidieka
Fond na rozvoj vidieka na obdobie 2007 – 2013 sa sústreďuje na tri tematické osi: zlepšenie
konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva; životné prostredie a vidiek;
zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva.
Prostredníctvom štvrtej osi sa vytvárajú možnosti miestne založených prístupov zdola hore
k rozvoju vidieka.
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Pre každý súbor priorít pripravujú členské štáty národné stratégie regionálneho rozvoja na
základe týchto šiestich strategických usmernení Spoločenstva:

1. zlepšenie konkurencieschopnosti sektorov poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
2. zlepšenie životného prostredia a vidieka;
3. zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a podpora diverzifikácie;
4. budovanie miestnych kapacít pre zamestnanosť a diverzifikáciu;
5. transpozícia priorít do programov;
6. komplementárnosť finančných nástrojov Spoločenstva.
Ďalšie podrobnosti nájdete na: http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_en.htm
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3. Finančné nástroje
Upozorňujeme, že tieto programy neposkytujú priame financovanie MSP, ale podporu
zvyčajne poskytujú finanční sprostredkovatelia ako banky, úverové inštitúcie alebo
investičné fondy. Majú zvýšiť objem úverov dostupných pre MSP a podporiť týchto
sprostredkovateľov, aby rozšírili svoju úverovú kapacitu.

9 Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inováciu (CIP)
V rámcovom programe pre konkurencieschopnosť a inováciu (CIP) bolo na finančné nástroje
na obdobie 2007 – 2013 vyčlenených 1130 mil. EUR. Sú organizované v rámci troch programov,
ktoré v mene Európskej komisie riadi Európsky investičný fond (EIF):
1.

Cieľom fondu na podporu rýchlorastúcich a inovačných MSP (FRI – GIF, The High Growth
and Innovative SME Facility) je zvýšiť akciový kapitál pre inovačné MSP v počiatočnej fáze
(GIF1) aj vo fáze rozširovania (GIF2). GIF sa podieľa na riziku a zisku so súkromnými
priamymi investormi, zabezpečujúc tak dôležitú reinvestíciu kapitálu pre potreby akciového
kapitálu do inovačných spoločností.

2.

Záručný fond MSP poskytuje ďalšie záruky do záručných programov na zvýšenie úverového
financovania pre MSP. Sústreďuje sa na riešenie nedostatkov na trhu v štyroch oblastiach:
(i) prístup MSP s rastovým potenciálom k pôžičkám (alebo ich náhradám ako napr. lízing);
(ii) poskytovanie mikroúverov;
(iii) prístup ku kváziakciovému alebo akciovému kapitálu;
(iv) sekuritizácia.

3.

Program na budovanie kapacít (CBS) podporuje kapacitu finančných sprostredkovateľov v
niektorých členských štátoch.

Ďalšie podrobnosti nájdete na:
http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/cip-financial-instruments/index_en.htm
http://eif.europa.eu

Informácie o podmienkach, ktoré musí MSP splniť, aby mohol požiadať o úver a o zdrojoch
financovania úverov z programu CIP vo vašej krajine nájdete na adrese:
http://access2finance.eu
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9 Spoločné európske zdroje pre mikropodniky a stredné podniky (JEREMIE)
JEREMIE je spoločná iniciatíva Európskej komisie, Európskeho investičného fondu a Európskej
investičnej banky. Jej cieľom je zlepšiť prístup k financovaniu mikropodnikov a stredných
podnikov a najmä k mikroúverom, rizikovému kapitálu alebo zárukám a iným formám
inovačného financovania. Osobitný dôraz sa kladie na podporu novozaložených podnikov,
transfer technológií, technologických a inovačných fondov a mikroúverov. JEREMIE sa riadi ako
neoddeliteľná súčasť programov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a projekty sú vyberané
na príslušnej národnej a regionálnej úrovni.
Upozorňujeme, že program je riadený a projekty sa vyberajú na národnej a/alebo regionálnej
úrovni.
Ďalšie podrobnosti nájdete na:
http://eif.europa.eu/jeremie/
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jeremie_en.htm
Získať prístup k financiám z prostriedkov JEREMIE vám pomôže národná a/alebo regionálna
pobočka, ktorá vám poskytne informácie o tom, ako v krajine alebo regióne finančné prostriedky
cez JEREMIE nadobudnúť:
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authority_sk.cfm

9 Spoločná iniciatíva na podporu mikrofinančných inštitúcií v Európe – JASMINE
JASMINE je spoločná iniciatíva Európskej komisie, Európskeho investičného fondu a Európskej
investičnej banky, ktorá je doplnkom iniciatívy JEREMIE. Jej cieľom je rozvinúť ponuku
mikroúverov v Európe, a to najmä dvoma spôsobmi: poskytnúť technickú podporu
mikrofinančným inštitúciám, aby sa tak stali dôveryhodnými sprostredkovateľmi finančných
služieb a mohli jednoduchšie získavať kapitál; a financovať aktivity nebankových finančných
inštitúcií, aby mohli poskytovať väčší počet úverov. Cieľom programu je zjednodušiť prístup k
financiám pre malé podniky, nezamestnané osoby alebo osoby momentálne bez pracovného
úväzku, ktoré by sa chceli stať samostatne zárobkovo činnými, no nemajú prístup k bežným
bankovým službám. Tento program bol zahájený v roku 2008 trojročnou pilotnou fázou, s
počiatočným kapitálom 50 miliónov EUR.
Ďalšie podrobnosti nájdete na:
http://eif.europa.eu/jasmine/activity/index.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/micro_en.htm

9 Vlastné investície Európskeho investičného fondu (EIF)
Činnosť EIF je založená na dvoch nástrojoch:
Nástroje rizikového kapitálu EIF pozostávajú z kapitálových investícií do fondov rizikového
kapitálu a podnikateľských inkubátorov, ktoré podporujú MSP, najmä novovzniknuté a
orientované na technológiu.
Záručné nástroje EIF poskytujú záruky finančným inštitúciám, ktoré pokrývajú úvery pre
MSP.
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Ďalšie podrobnosti nájdete na:
http://eif.europa.eu
http://www.eif.org/EIF_for/sme_finance/index.htm

9 Úvery od Európskej investičnej banky (EIB)
Tieto úvery budú poskytovať sprostredkovatelia, napr. komerčné banky. Sú určené na hmotné a
nehmotné investície MSP. Úvery EIB môžu tiež poskytnúť stabilný prevádzkový kapitál pre
MSP, t. j. z prostriedkov EIB môžu byť tiež financované úvery udelené na pokrytie záväzkov
spojených s obchodným cyklom MSP, ktoré odrážajú ich dlhodobé finančné potreby. Doba
trvania úveru sa bude pohybovať medzi 2 a 12 rokmi, pričom maximálna hodnota jedného úveru
bude 12,5 miliónov EUR.
Ďalšie podrobnosti nájdete na:
http://eib.europa.eu
http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/index.htm
http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/intermediaries/index.htm
Zoznam finančných sprostredkovateľov v EÚ:
http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/intermediaries/europe.htm?lang=en&
Zoznam finančných sprostredkovateľov mimo EÚ:
http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/outside-eu/index.htm?lang=en&

9 Európsky nástroj mikrofinancovania Progress
EÚ vytvorila nový európsky nástroj mikrofinancovania Progress, z ktorého sa poskytujú
mikroúvery pre malé podniky a pre ľudí, ktorí prišli o prácu a chcú si založiť vlastnú malú firmu.
Ďalšie podrobnosti nájdete na:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sk&catId=836
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/progress/index.htm
Ďalšie informácie o už vybraných sprostredkovateľoch
mikrofinancovania Progress vo vašej krajine:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=983&langId=sk
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mikroúverov

pre

nástroj

4. Podpora internacionalizácie MSP
Upozorňujeme, že väčšina z týchto programov neposkytuje priame financovanie pre MSP,
ale je nasmerovaná na sprostredkovateľské a (alebo) verejné orgány. Podpora je teda
často nepriama.

KANDIDÁTSKYCH A SUSEDNÝCH KRAJINÁCH
9 Nástroj predvstupovej pomoci (IPA)
Od januára 2007 nahrádza nástroj predvstupovej pomoci (IPA) rad nástrojov pre kandidátske
krajiny (PHARE, ISPA, SAPARD…). Skladá sa z piatich rôznych zložiek: pomoc pri prechode a
budovanie inštitúcií; cezhraničná spolupráca; regionálny rozvoj; ľudské zdroje; rozvoj vidieka.
Užívateľské krajiny sú rozdelené do dvoch kategórií:
•

kandidátske krajiny EÚ, ktoré sú spôsobilé pre všetkých päť zložiek IPA

•

potenciálne kandidátske krajiny na západnom Balkáne, ktoré sú spôsobilé len pre prvé
dve zložky IPA.

Európska komisia poskytuje nepriame financovanie MSP v krajinách spôsobilých v rámci IPA
uľahčením prístupu k úverom, lízingu a operáciám s vlastným kapitálom prostredníctvom
spolupráce s medzinárodnými finančnými inštitúciami (EIB a EBRD). Finanční
sprostredkovatelia v kandidátskych krajinách sa musia zaviazať k rozvoju operácií MSP ako
významnej časti svojej obchodnej činnosti.
Zoznam miestnych finančných sprostredkovateľov nájdete na nasledujúcich stránkach:
http://www.ebrd.com/apply/small/index.htm
http://eib.europa.eu/products/loans/intermediated/index.htm
Ďalšie podrobnosti a informácie o národných kontaktných bodoch pre každú krajinu:
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/ipa/index_sk.htm

9 Investičný nástroj európskej susedskej politiky (NIF)
Cieľom európskej susedskej politiky, zahájenej v roku 2004, je zriadenie privilegovanej
spolupráce so susednými krajinami EÚ prostredníctvom hlbších politických vzťahov a
hospodárskej integrácie. Výhody tejto politiky využíva celkovo 16 susedných krajín. Jej činnosti
sú financované prostredníctvom ENPI (Európsky nástroj susedskej politiky). Na obdobie rokov
2007-2013 je celkový rozpočet pre túto politiku 12 miliárd EUR, rozdelený pre programy
jednotlivých krajín v závislosti od ich potrieb, ich absorpčnej kapacity a realizácie schválených
reforiem.
Investičný nástroj európskej susedskej politiky podporuje okrem iného súkromný sektor,
predovšetkým prostredníctvom operácií rizikového kapitálu so zameraním na MSP.
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Na obdobie rokov 2007-2013 je celkový rozpočet pre túto iniciatívu 745 miliónov EUR, ktoré sú
doplnené priamymi príspevkami z členských štátov a podielového fondu spravovaného
Európskou investičnou bankou.
Na využitie výhod tohto nástroja musí byť projekt predložený európskou verejnou finančnou
inštitúciou uznanou predstavenstvom NIF za spôsobilú (napríklad Európska investičná banka
alebo Európska banka pre obnovu a rozvoj).
Ďalšie podrobnosti nájdete na:
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/investment_en.htm

9 Program Investície pre východ
Cieľom európskej susedskej politiky, zahájenej v roku 2004, je zriadenie privilegovanej
spolupráce so susednými krajinami EÚ prostredníctvom hlbších politických vzťahov a
hospodárskej integrácie. Výhody tejto politiky využíva celkovo 16 susedných krajín. Jej činnosti
sú financované prostredníctvom ENPI (Európsky nástroj susedskej politiky). Na obdobie rokov
2007-2013 je celkový rozpočet pre túto politiku 12 miliárd EUR, rozdelený pre programy
jednotlivých krajín v závislosti od ich potrieb, ich absorpčnej kapacity a realizácie schválených
reforiem.
Cieľom programu Investície pre východ s celkovým rozpočtom 7 miliónov EUR na obdobie rokov
2010-2013 je podpora hospodárskeho rozvoja daného regiónu (Arménsko, Azerbajdžan,
Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina) a zlepšenie jeho podnikateľského prostredia.
Program podporuje MSP v ich procese internacionalizácie, zlepšení vytvárania sietí a
podporovaní ich obchodného rozvoja.
Ďalšie podrobnosti nájdete na:
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=315&id_type=10
http://ec.europa.eu/europeaid/work/ap/aap/2011_en.htm

9 Finančný nástroj MSP EÚ/EBRD
Tento program poskytuje financovanie pre MSP v 11 krajinách v strednej Európe vrátane štátov
pristupujúcich do EÚ a nových členských štátov. Tieto finančné prostriedky sú smerované
prostredníctvom miestnych bánk, lízingových spoločností a kapitálových fondov. Z EBRD sú k
dispozícii finančné prostriedky vo výške 847 miliónov EUR, s príspevkom od Európskej komisie
vo výške 130 miliónov EUR.
Ďalšie podrobnosti nájdete na:
http://www.ebrd.com/pages/sector/financial/sme.shtml
http://www.ebrd.com/pages/about/policies/msme.shtml
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9 EBRD nefinančná podpora: Programy TAM a BAS
Prostredníctvom programov TAM (Riadenie krízového zvratu) a BAS (Obchodné poradenské
služby) pomáha EBRD súkromným podnikom prispôsobiť sa nárokom trhového hospodárstva a
prispieva k rozvoju malých a stredných podnikov. Prvý program je zameraný na riadiace a
štrukturálne zmeny v rámci spoločností, s poskytnutím poradenstva zo strany skúsených
vedúcich pracovníkov, zatiaľ čo druhý podporuje krátkodobé iniciatívy a rozvíja udržateľnú
infraštruktúru pre miestne obchodné poradenské služby.
Pre prihlásenie môžu spoločnosti priamo poslať prihláškový formulár TAM/BAS, ktorý sa
predkladá riadiacemu tímu, ktorý rozhodne o tom, či projekt môže pokračovať a stanoví
podmienky spolupráce.

Ďalšie podrobnosti nájdete na:
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/tambas.shtml
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/tambas/guide.pdf

9 Úvery od EIB pre MSP vo východných krajinách susedskej politiky
V rámci východného partnerstva zahajuje EIB v rokoch 2009/2010 úvery pre MSP vo
východných krajinách susedskej politiky, čím rozširuje geografické pokrytie svojich úverov za
hranice Európskej únie, západného Balkánu a pristupujúcich krajín.
Informácie o miestnych sprostredkovateľoch v krajinách susedskej politiky nájdete na stránkach
Európskej investičnej banky (EIB).
http://eib.europa.eu/products/loans/intermediated/index.htm
Ďalšie podrobnosti nájdete na:
http://www.eib.europa.eu/projects/regions/easternneighbours/index.htm?lang=en

9 Pôžičky EIB pre MSP v stredomorských partnerských krajinách (FEMIP)
Z nástroja FEMIP sa poskytujú pôžičky malým podnikom v Stredomorí (Alžírsko, Egypt,
Gaza/Západný breh, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Sýria a Tunisko), väčšinou
prostredníctvom miestnych sprostredkovateľov, na projekty, ktoré majú podporiť hospodársku
infraštruktúru v tejto oblasti.
Ďalšie podrobnosti nájdete na:
http://www.eib.org/projects/regions/med/
http://www.enpi-info.eu/indexmed.php?lang_id=450
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KRAJINY LATINSKEJ AMERIKY

9 AL-Invest IV
Cieľom tohto programu je podpora internacionalizácie MSP v Latinskej Amerike prostredníctvom
siete aktérov z Európy a Latinskej Ameriky, ktorí spolupracujú pri organizovaní stretnutí medzi
spoločnosťami, ktoré pôsobia v tom istom sektore na oboch stranách Atlantického oceánu.
Účastníci dostanú program priamych stretnutí osobitne usporiadaných pre nich podľa ich profilov
a výrobkov.
Financovanie je určené pre neziskové organizácie ako napr. obchodné komory, aby sa mohli
usporiadať podujatia na uľahčenie spolupráce. AL-Invest IV (2009-2012) je zavádzaný
prostredníctvom 3 latinskoamerických obchodných organizácií: NAFIN, CAINCO a CNI.
Spoločnosti môžu profitovať z priamej účasti na podujatiach. Organizačné náklady hradí
Európska komisia, ktorá k programu prispieva rozpočtom 50 miliónov EUR.
Ďalšie podrobnosti nájdete na:
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/al-invest/index_en.htm

ÁZIA

9 Program EÚ Brána
Cieľom tohto programu, ktorý prebieha v rokoch 2008-2015, je podpora uvedenia európskych
výrobkov na japonský a juhokórejský trh, doplnenie a pridanie hodnoty reklamným činnostiam v
oblasti vývozu, ktorú vykonávajú jednotlivé členské štáty EÚ v sektoroch výrobného odvetvia
EÚ, pri ktorých sa predpokladá vysoký potenciál v Japonsku alebo v Kórei (zdravotná
starostlivosť a medicínske technológie, konštrukčné a stavebné technológie, informačnokomunikačné technológie, environmentálne technológie a technológie týkajúce sa energetiky,
interiérový dizajn a móda návrhárov). Zúčastnené MSP prijímajú nepriamu podporu
prostredníctvom obchodných misií v záujme uľahčenia spolupráce, rovnako ako finančnú a
osobitnú logistickú podporu.
Ďalšie podrobnosti nájdete na:
http://www.eu-gateway.eu

9 Programy priemyselnej spolupráce medzi EÚ a Japonskom
Sú to ročné programy, ktoré sú otvorené pre spoločnosti všetkých veľkostí vrátane MSP.
Nepriama podpora sa poskytuje prostredníctvom organizovania programov odbornej prípravy v
Japonsku, ktoré sú bezplatné a zahŕňajú štipendium pre účastníkov z MSP. V súčasnosti
prebiehajú 4 programy:
•

Program HRTP má za úlohu pomôcť manažérom európskych malých a stredných
podnikov, ktorí majú na starosti vzťahy medzi ich spoločnosťou a Japonskom, nadviazať
kontakt s japonským trhom. Päť týždňov strávených v Japonsku zahŕňa štúdium
japonského jazyka a kultúry, cielené prednášky a semináre a návštevy spoločností.
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•

Program DBP (Distribúcia a obchodné praktiky) zahŕňa 5- až 8-dňovú cestu do Japonska
s cieľom pomôcť európskym spoločnostiam prakticky pochopiť japonskú distribučnú sieť.

•

Program FDI (Priame zahraničné investície) predstavuje 5-dňový pobyt v Japonsku s
cieľom ukázať účastníkom, ako môžu spoločnosti v rámci EÚ prakticky využiť japonskú
politiku FDI a začať alebo rozvíjať svoje obchodné aktivity v Japonsku tým, že získajú
miestne aktíva.

•

WCM je intenzívny 5- až 8-dňový pobyt v Japonsku na tému zlepšenia produktivity a
zníženia nákladov vo výrobnom sektore a zahŕňa návštevy niekoľkých najmodernejších
podnikov na svete.

Ďalšie podrobnosti nájdete na:
http://www.eu-japan.eu/global/business-training.html - (stránka je k dispozícii aj v japončine)

9 Čína
-Pochopiť Čínu
Školiaci program organizovaný asociáciou Eurochambers a inými zúčastnenými stranami,
spolufinancovaný Európskou komisiou. Školí podnikateľské organizácie, aby pomáhali
európskym spoločnostiam lepšie chápať čínske hospodárstvo a zvyšovať svoju
konkurencieschopnosť na tomto trhu.
Ďalšie podrobnosti nájdete na:http://www.understandingchina.eu/

- Program výmeny a odbornej prípravy manažérov EÚ a Číny
Program poskytuje odbornú prípravu pre čínskych a európskych manažérov v oblasti jazykov,
obchodnej kultúry a postupov iného kontinentu.
Ďalšie podrobnosti nájdete na:
http://www.metp.net.cn/english/index_asp_ColumnId=271

Informácie o možnostiach v iných geografických oblastiach a krajinách nájdete na stránke
„Programmes and Projects“ internetového portálu EuropeAid, Úradu pre spoluprácu Európskej
únie.
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/index_en.htm
EuropeAid uverejňuje na svojej internetovej stránke pre programy zahraničných vzťahov
verejnú súťaž a výzvu na predloženie návrhov, MSP sa môžu prihlásiť do niektorých z nich.
Ďalšie podrobnosti nájdete na:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
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5. Poskytovanie miestnej pomoci

9 Enterprise Europe Network
Sieť Enterprise Europe Network je najväčšia európska obchodná a inovačná sieť, ktorá
poskytuje integrované služby vo vysokej kvalite pre MSP. Úlohou siete je poskytovať ucelené
informácie obchodnú spoluprácu, služby pre inováciu a prenos technológií na podporu malých
podnikov a inovatívnych MSP.
edna z kľúčových aktivít siete je informovanie malých a stredných podnikov o záležitostiach EÚ
a poskytovanie spätnej väzby od MSP ku Komisii, aby sa zabezpečilo, že budúca legislatíva
bude zodpovedať potrebám MSP. Členovia siete majú skúsenosti v oblastiach, ktoré zaujímajú
podniky, ako napríklad:verejné obstarávanie, obchodná spolupráca, financovanie, inovácie,
prenos technológií, prieskum trhu a európska legislatíva. Členovia siete taktiež pomáhajú
podnikom pri prihlasovaní sa do projektov Komisie a spĺňaní administratívnych formalít. Majú
priamy prístup k európskej Komisii a sú podporovaní ochotným personálom Výkonnej agentúry
pre konkurencieschopnosť a inovácie v Bruseli, ktorý im pomáha pri riešení najzložitejších
otázok.
Informácie sú spoločnostiam poskytované aj prostredníctvom činností zameraných na
zvyšovania informovanosti (účasť na veľtrhoch, organizovanie seminárov, prednášok, odborných
seminárov, …) a rôznych publikácií, ktoré sa poskytujú v miestnych jazykoch (príručky,
informačné bulletiny, internetové stránky…).
Sieť Enterprise Europe Network podporuje aj inovácie poskytovaním sprostredkovateľských
služieb na prenos technológií a znalostí. Podporuje tiež aktivity na budovanie partnerstiev medzi
rôznymi aktérmi inovácie a je zapojená do rozširovania informácií týkajúcich sa problémov
inovácií a využívania technológií založených na výskume. Prevádzkujú partnerskú databázu s
viac ako 12 000 ponukami a žiadosťami o spoluprácu.
Bez ohľadu na to, v akom štádiu životného cyklu sa podnik nachádza a aká je jeho úroveň
znalostí európskych záležitostí, sieť Enterprise Europe Network mu môže pomôcť. Umožňuje
podnikom využiť obchodné príležitosti a dokáže ich predstaviť na európskych a medzinárodných
trhoch pomocou partnerov v 47 krajinách. Sieť Enterprise Europe Network má takmer 600
kancelárií v Európe a tretích krajinách. Tieto krajiny zahŕňajú všetky členské štáty EÚ,
kandidátske štáty, krajiny pridružené v programe Konkurencieschopnosť a Inovácie, členovia
Európskeho hospodárskeho priestoru a krajiny, na ktoré sa vzťahuje Európska politika
susedských vzťahov a pod.
Ďalšie podrobnosti nájdete na: http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network
Ak chcete nájsť najbližšiu pobočku v rámci EÚ i mimo nej:
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/about/branches
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9 EU external business centres
- Európske obchodné a technologické centrum v Indii
Centrum pomáha obchodnej, vedeckej a výskumnej komunite v Európe a v Indii pri vytváraní
nových obchodných príležitostí a pri technologickom transfere, rovnako ako pri presadzovaní
európskych čistých technológií v Indii.
Ďalšie podrobnosti nájdete na:
http://www.ebtc.eu/

- Centrum EÚ pre MSP v Číne
Centrum EÚ na podporu európskych malých a stredných podnikov („), financované Európskou
komisiou (5 miliónov eur), bude poskytovať informácie, poradenstvo, odbornú prípravu a
vyhľadávanie príležitosti pre európske MSP, ktoré chcú vyvážať do Číny alebo investovať na
čínskom trhu.
Ďalšie podrobnosti:
http://ec.europa.eu/delegations/china/documents/projects/eu_sme_centre.pdf
http://www.eusmecentre.org.cn/
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Iné zdroje informácií
Európsky portál pre MSP: Tento portál zhromažďuje všetky informácie poskytnuté EÚ o MSP a
pre ne, v rozsahu od praktických rád až po otázky politík, od miestnych kontaktných miest až
po vytváranie sieťových spojení.http://ec.europa.eu/small-business

Vaša Európa podniki: tento portál poskytuje jednotlivcom a podnikom praktické informácie o
ich právach a možnostiach v EÚ ako celku a v jednotlivých členských štátoch:
http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_sk.htm

Databáza „Verejné zákazky a granty“ na internetovej stránke „Europa“ obsahuje prehľad
všetkých programov a nástrojov EÚ. http://ec.europa.eu/contracts_grants/index_sk.htm

TED, tenders electronic daily: databáza verejných súťaží uverejnených v Úradnom vestníku
Európskej únie: http://ted.europa.eu/

Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel – Európska komisia:
http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti
Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie v tomto
dokumente. Reprodukcia je povolená pod podmienkou uvedenia zdroja.
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