Operačný program Výskum a inovácie
SZRB AM, v nadväznost na uzavretú Zmluvu o finanoovanv s Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR, realizuje nasledovné projekty s oelkovou alokáoiou vo výške 154 811
764,71 Eur, pričom zo zdrojov EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) je 126 200 000 Eur:
 v rámoi prioritnej osi 1 Podpora výskumu, vývoja a inováoiv projekt s názvom
„Finančný nástroj pre špeoifioký oieľ 1.2.2 OP VaI“
 v rámoi prioritnej osi 2 Podpora výskumu, vývoja a inováoiv v Bratslavskom kraji
realizuje projekt „Finančný nástroj pre špeoifioký oieľ 2.2.2 OP VaI“
 v rámoi prioritnej osi 3 Posilnenie konkurenoiesohopnost a rastu MSP realizuje
projekty „Fond rizikového kapitálu pre MSP mimo BSK“, „Úverový program pre MSP
mimo BSK“ a „Záručný program pre MSP mimo BSK“
 v rámoi prioritnej osi 4 Rozvoj konkurenoiesohopnýoh MSP v Bratslavskom kraji
realizuje projekty „Fond rizikového kapitálu pre MSP v BSK“ a „Úverový program pre
rozvoj MSP v BSK“
Prostriedky alokované na finančné nástroje majú za úlohu prispieť k realizáoii dlhodobýoh
investčnýoh projektov v rámoi národnýoh investčnýoh priorvt SR a podporiť tak stabilitu
a ekonomioký rast prostrednvotvom investoiv bez dodatočného zaťažovania štátneho
rozpočtu. Finančné nástroje implementované v rámoi OP VaI budú slúžiť na podporu
ekonomioky životasohopnýoh projektov, pri ktorýoh sa predpokladá návratnosť prostriedkov
alebo úspora nákladov a ktoré by mali prispieť k hospodárskemu rastu a tvorbe novýoh
praoovnýoh miest. Zároveň finančné nástroje budú použité pri podpore zvyšovania
konkurenoiesohopnost MSP, pre zabezpečenie prvstupu k finančným zdrojom pre MSP na
Slovensku a pre zvýšenie investoiv do podpory MSP najmä v oblast teohnologiokého rozvoja
a inováoiv. Finančnými nástrojmi sa podporia nové a začvnajúoe MSP v prvotnej fáze
vstupovania na trh so zameranvm na podporu priemyslu a služieb vrátane poznatkovo
intenzvvnyoh služieb (KIS) a novýoh progresvvnyoh odvetvv, a tež sa podporv rozvoj už
existujúoioh MSP s dôrazom na zvyšovanie konkurenoiesohopnost ioh produktov. Vytvorv sa
dostatočná a diverzifikovaná ponuka finanoovania, ktorá prispeje k zvýšeniu kapitalizáoie
slovenskýoh podnikov a zlepšv ioh možnost pre expanziu na vnútornom trhu EÚ, ako aj na
trhooh tretoh krajvn.
V oblast rizikového (ekvitného) finanoovania budú podporené MSP v rôznyoh štádiáoh
životného oyklu prostrednvotvom tzv. Fondu počiatočného kapitálu (Seed fund) a Fondu
rizikového kapitálu (Venture Capital fund). V rámoi tohto finančného nástroja je realizovaná

podpora vo forme kapitálovýoh a kvázi kapitálovýoh investoiv a investoiv do vlastného
imania, prvpadne do kapitálovýoh fondov (kvázi vlastný kapitál).
Prostrednvotvom alebo v spolupráoi s inšttúoiami poskytujúoimi úvery a/alebo priamo
s finančnými sprostredkovateľmi budú pripravené úverové sohémy, ktorýoh účelom bude
vytvorenie úverovýoh prostriedkov z prvspevkov programu a prvspevkov finančného
sprostredkovateľa, prvp. ďalšvoh súkromnýoh investorov, na finanoovanie portólia novo
poskytnutýoh úverov. Cieľom týohto prostriedkov bude poskytovať MSP jednoduohšv prvstup
k finanoovaniu tým, že sa finančným sprostredkovateľom poskytne prvspevok na
finanoovanie a rozdelenie kreditného rizika, čvm sa MSP ponúkne viao finančnýoh
prostriedkov za zvýhodnenýoh podmienok, v zmysle znvženia úrokovej miery a/alebo
prvpadne znvženia výšky ručenia potrebného zo strany konečného prijvmateľa.
Prostrednvotvom alebo v spolupráoi s inšttúoiami poskytujúoimi záruky za úvery a/alebo
priamo s finančnými sprostredkovateľmi budú pripravené záručné sohémy, ktoré budú mať
za oieľ podporovať zlepšenie prvstupu MSP k úverom poskytnutými komerčnými bankami,
v niektorýoh prvpadooh s možnosťou zamerať sa na určité podsektory (novo založené a/alebo
inovačné spoločnost). Záručným produktom sa poskytne kryte kreditného rizika pri každom
jednotlivom úvere s oieľom vytvoriť portólio novýoh úverov pre MSP. Finančná výhoda
záruky bude prenesená na konečnýoh prijvmateľov, a to napr. vo forme znvženia úrokovej
miery pre úvery a/alebo znvženia výšky ručenia potrebného zo strany konečného prijvmateľa.
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