
Implementácia  
štrukturálnych fondov 



Implementačná agentúra - SO/RO

Hlavné činnosti:

• Konzultácie a poradenstvo o možnostiach a výhodách 
využitia pomoci zo štrukturálnych fondov EU v rámci 
opatrení implementovaných SARIO.

• Implementácia a administrácia projektov financovaných zo      
štrukturálnych fondov EÚ

• Implementácia a administrácia projektov financovaných zo      
štrukturálnych fondov EÚ:
- príjem a vyhodnocovanie projektov predkladaných v rámci        
- vyhlásených výziev,
- uzatvárenie zmlúv s úspešnými žiadateľmi,
- monitorovanie schválených projektov počas a po realizácii,
- financovanie schválených projektov,
- kontrola fyzickej realizácie schválených projektov.



Poskytovateľ : Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19
827 15 Bratislava

Kód výzvy : KaHR – 12VS - 0801

AKTUÁLNA VÝZVA
NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ 

PRÍSPEVOK

827 15 Bratislava
www.economy.gov.sk

Vykonávateľ  : Slovenská agentúra pre rozvoj
investícií a obchodu
Martinčekova17
821 01 Bratislava
www.sario.sk



• Opatrenie 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

• Dátum vyhlásenia výzvy 12. máj 2008
• Dátum ukončenia výzvy 17. október 2008

• Indikatívna výška alokovaných finančných prostriedkov pre 

Podpora budovania hnedých priemyselných parkovPodpora budovania hnedých priemyselných parkov
„výzva pre verejný sektor“ 

• Indikatívna výška alokovaných finančných prostriedkov pre 
túto výzvu 1 400 000 000 Sk.

• Konzultácie a informácie v súvislosti s výzvou poskytujeme
telefonicky, mailom alebo osobnou návštevou v agentúre



Cieľ poskytnutia pomoci

• je podpora verejného sektora pri budovaní infraštruktúry pre
rozvoj podnikania v oblasti priemyslu a služieb prostredníctvom
revitalizácie bývalých priemyselných a podnikateľských lokalít
s pozitívnym dopadom na tvorbu nových pracovných príležitostí
a podnikateľských aktivít v regiónoch

Oprávnené aktivity

• v rámci tejto výzvy sú oprávnené aktivity zamerané na výstavbu
a revitalizáciu infraštruktúry hnedých priemyselných parkov
(rekonštrukcia a modernizácia, prípadne rozšírenie bývalých
priemyselných a podnikateľských lokalít pre ďalšie trvalo
udržateľné investície na sanáciu a obnovu verejnej infraštruktúry
podporujúce podnikanie).



Oprávnené výdavky

• Technická vybavenosť územia a inžinierske stavby, resp. ich adaptácia na 
konkrétny projekt.

• Na búracie práce a asanáciu územia.

• Na výstavbu, rekonštrukciu a obnovu budov priamo spojených s projektom.

• Na odstránenie starých ekologických záťaží na základe environmentálneho
auditu,, max. 10% oprávnených nákladov.

• Na obstaranie nehnuteľného majetku (budov a pozemkov) na základe 
následovných podmienok:

• Na obstaranie nehnuteľného majetku (budov a pozemkov) na základe 
následovných podmienok:

- obstaranie majetku priamo súvisí s projektom,
- obstarávacia cena pozemkov nesmie presiahnuť 10 % z celkových 

oprávnených výdavkov projektu,
- majetok musí byť ocenený znaleckým posudkom nie starším ako 3 

mesiace, potvrdzujúci, že kúpna cena nepresahuje obvyklú cenu v regióne,
- nehnuteľnosť za posledných desať rokov neobdržala štátnu pomoc 
alebo podporu Spoločenstva, čo by v prípade spolufinancovania nákupu   
zo strany štrukturálnych fondov viedlo k duplicite pomoci. 

• Na úhradu odvodov z vyňatia pôdy z poľnohospodárskeho fondy a z lesného
pôdneho fondu.



Oprávnení prijímatelia

1   Vyšší územný celok

založený v zmysle zákona č. 302/2007 Z.z. o samospráve vyšších 

územných celkov v znení neskorších predpisov;

2   Obec

v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov;



Výška pomoci:

• Minimálna   200 000,- EUR
• Maximálna 10 000 000,- EUR

pričom výška celkových výdavkov nemôže prekročiť 50 000 000,- EUR

Forma pomoci

Pomoc je poskytnutá formou NFP na obdobie max. 36
mesiacov.mesiacov.
Poskytuje sa formou refundácie, predfinancovania, alebo
kombináciou v nasledovnom pomere:

• max. 95 % z oprávnených výdavkov projektu z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu

• max. 5 % z vlastných zdrojov žiadateľa



Skrátené programovacie obdobie 2004 – 2006:

• Výzvy – 4 vyhlásené výzvy

PODPORENÉ PROJEKTY

• Výzvy – 4 vyhlásené výzvy

• Žiadosti - 61 prijatých žiadosti o poskytnutie NFP

• Projekty - 16 schválených projektov



• 4-rom projektom pridelené NFP:

- Mesto Snina 94 834 700,- SK projekt ukončený
(hnedý park – 4 haly, 5 254 m2)

- Mesto Trebišov   160 051 861,23,- SK   projekt ukončený

1 VÝZVA

- Mesto Trebišov   160 051 861,23,- SK   projekt ukončený
(hnedý park – 9 hál, 10,3 ha)

- Mesto Myjava       76 227 918,87,- SK    projekt ukončený
(zelený park – 153 400 m2)

- Mesto Poprad      155 100 332,6,- SK     projekt ukončený
(zelený park – 70 000 m2)



• 3-rom projektom pridelené NFP:

- Mesto Detva 200 791 274,58,- SK projekt ukončený
(hnedý park – 1 hala, 29 000 m2)

2 VÝZVA

- Mesto Prešov      228 515 000,- SK         projekt v realizácií
(zelený park – 15 ha)

- Mesto Lipany       52 688 900,- SK    projekt v realizácií
(zelený park – 89 000 m2)



• 5-tím projektom pridelené NFP:

- Mesto Galanta 219 325 798,9,- SK projekt ukončený
(zelený park – )

- Obec Jaklovce    158 472 994,25,- SK    projekt v realizácií
(hnedý park – 4 haly, 34 690 m2)

3 VÝZVA

(hnedý park – 4 haly, 34 690 m )

- Obec Vigľaš        44 873 094,295,- SK    projekt v realizácií
(zelený park – 30 000 m2)

- Mesto Lučenec    92 636 116,9,- SK       projekt v realizácií
(zelený park – 53 200 m2)

- Mesto Vranov 127 529 525,738,- SK projekt v realizácií
n. Topľou

(zelený park – 160 000 m2)



• 4-rom projektom pridelené NFP:

- Obec Diakovce 55 245 350,- SK projekt v realizácií
(zelený park – 75 000 m2)

- Obec Kojšov         45 646 170,- SK   projekt v realizácií

4 VÝZVA

- Obec Kojšov         45 646 170,- SK   projekt v realizácií
(hnedý park – 3 haly, 6 900 m2)

- Mesto Hnúšťa       69 486 798,1,- SK       projekt v realizácií
(hnedý park – 1 haly, 4 600 m2)

- Mesto Hurbanovo 12 912 966,- SK          projekt v realizácií
(zelený park – 10,8 ha)



Ďakujem za pozornosť
Slovenská agentúra 

pre rozvoj investícií a obchodu
Martinčekova 17, 821 01 Bratislava

www.sario.sk

vyzva@sario.sk

Ing. Ján Krak

e-mail:  jan.krak@sario.sk

Tel: 0910 82 82 73


