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1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
1.1 CIELE PROGRAMU PODNIK ATEĽSKÝCH PART NERST IEV
Dôležitým faktorom rozvoja je podpora udržateľného ekonomického rastu, tvorby pracovných miest,
ako aj podpora mobilizácie domácich zdrojov a podnikania. Aj preto je zapájanie súkromného
sektora dôležitým predpokladom úspešnosti a zabezpečenia udržateľnosti rozvojových aktivít.
Zároveň sa tým posilňuje sociálno-ekonomický rozvoj miestneho obyvateľstva (pracovné miesta,
budovanie kapacít, dostupnosť základných tovarov a služieb) a mobilizujú sa súkromné finančné
zdroje na napĺňanie cieľov udržateľného rozvoja.
Prioritou programu podnikateľských partnerstiev (ďalej len „PPP“) je prispieť k väčšiemu zapojeniu
súkromného sektora do rozvojovej spolupráce SR. Prirodzeným záujmom Ministerstva
zahraničných veci a európskych záležitostí SR (ďalej len „MZVEZ“) je preto hľadanie synergie medzi
rozvojovými cieľmi ODA SR a podnikateľskými cieľmi slovenských firiem, osobitne malých a
stredných podnikov, v rozvojových krajinách.
Zapájaním podnikateľských subjektov do ODA SR sledujeme nasledovné ciele:
 Podporiť synergiu medzi cieľmi ODA SR a podnikateľskými cieľmi v rozvojových krajinách;
 Podporiť vytváranie nových podnikateľských partnerstiev a budovať udržateľné kapacity
miestnych partnerov;
 Mobilizovať súkromné zdroje na posilnenie slovenských rozvojových aktivít;
 Napomôcť slovenským podnikateľským subjektom etablovať sa v rozvojových krajinách;
 Posilniť a rozšíriť aktivity a rozvojový vplyv slovenských podnikateľských subjektov, ktoré
už aktívne pôsobia v rozvojových krajinách.
PPP administruje Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (ďalej len
„SAMRS“), ktorá poskytuje dotácie1 zo štátneho rozpočtu prostredníctvom každoročných výziev2.
Projekty PPP sa delia na dve hlavné kategórie:
1. Príprava (Štúdia uskutočniteľnosti a Podnikateľský plán)
2. Realizácia
Obe kategórie sú bližšie popísané v nasledovných kapitolách.

1

Podľa zákona č. 392/2015 Z.z o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V súlade s aktuálnym Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR a aktuálnou Strednodobou stratégiou
ODA SR na obdobie 2019-2023, ako aj v súlade s EU Gender Action Plan.
2
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1.2 TERITORIÁLNE A SEKTOROVÉ VYMEDZENIE
PPP je realizovaný pre všetky rozvojové krajiny podľa definície OECD/DAC 3 a vo všetkých
sektoroch.
Pri žiadostiach SAMRS posudzuje bezpečnostné hľadisko v krajine implementácie projektu.
Dôležité je tiež stanovisko a spolupráca so ZÚ v partnerskej krajine.
Najčastejšie podporované sektory sú energetika, infokomunikačné technológie, voda a sanitácia,
životné prostredie, pôdohospodárstvo, mikro, malé a stredné podniky, tvorba trhového prostredia.
Ciele Projekty nemôžu byť zamerané na sektory, ktoré nie sú v súlade s koncepciou ODA podľa
OECD/DAC4.
Predmetom podpory nemôžu byť oblasti ktoré sú vylúčené z podpory de minimis nariadením
Komisie (EÚ) č. 1407/2013 (prvovýroba5 poľnohospodárskych výrobkov, rybolov a akvakultúra6).

2. KATEGÓRIE DOTÁCIÍ
2.1 ŠTÚDIA USKUTOČNITEĽNOSTI
Štúdia uskutočniteľnosti (ďalej len „Štúdia“) je primárne investigatívny nástroj, navrhnutý tak, aby
podnikateľ získal informácie o miestnom trhu, nových partneroch, možných tržbách a o ziskovom
potenciáli konkrétneho podnikateľského zámeru. Taktiež slúži na to, aby sa z rôznych zámerov
podnikateľ vedel rozhodnúť pre ten najvýhodnejší. Tento proces umožňuje aj prenos know-how
v rámci navrhovaných technologických alebo inovatívnych riešení.
Cieľom Štúdie je overenie podmienok riešenia zvolenej problematiky z hľadiska:
 obchodného (príťažlivosť trhu, konkurenčné prostredie, tržný potenciál, obchodný cieľ
projektu, stratégia dosiahnutia cieľa, cenový vývoj, vývoj dopytu, segmentácia trhu a pod.)
 technického (materiálové vstupy, energetické nároky, posúdenie alokácie projektu, vplyv
na životné prostredie, technológia a výrobné zariadenia, stavebné úpravy, ľudské zdroje,
plán realizácie a pod.)
 ekonomického (miera výnosnosti investície, doba návratnosti, vnútorné výnosové
percento, likvidita a pod.)
 inovatívneho riešenia pre zvolenú problematiku.
Štúdia uskutočniteľnosti7, v slovenskom alebo anglickom jazyku slúži ako podporný dokument na
získanie nadväzného financovania SAMRS v rámci dotačnej kategórie Realizácia. Na to, aby
žiadateľ získal dotáciu v rámci dotačnej kategórie Realizácia musí predložiť Podnikateľský plán.
Žiadny z týchto dokumentov nemusí byť financovaný z prostriedkov SAMRS.

3

Aktuálny zoznam krajín: http://www.oecd.org/dac/stats/daclist.htm

4

http://www.oecd.org/dac/

Prvovýroba je definovaná v článku 3 ods. 17 nariadenia (ES) č. 178/2002 ako výroba, odchov alebo chov
primárnych produktov vrátane zberu, dojenia a produkcie hospodárskych zvierat pred zabitím. Zahŕňa tiež lov,
rybolov a zber divo rastúcich produktov“.
5

6 Kompletný

a detailný popis oblastí vylúčených z podpory de minimis je uvedený v nariadení Komisie (EÚ)
č. 1404/2013
7

Osnova štúdie uskutočniteľnosti je uvedená v prílohe č.1 tohto dokumentu
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Štúdia môže byť následne využitá aj konečným príjemcom v partnerskej krajine (napr. štátna
správa, akademický sektor).
Pre žiadosti predkladané v dotačnej kategórií štúdia uskutočniteľnosti nie je podmienka existencie
lokálneho projektového partnera.
SAMRS však odporúča vopred konzultovať relevantnosť predkladaných žiadostí s teritoriálne
príslušným zastupiteľským úradom SR, prípadne získať vyjadrenie (tzv. podporný list) od
relevantnej inštitúcie/úradu štátnej správy danej krajiny.

2.2 PODNIKATEĽSKÝ PLÁN
Táto dotačná kategória slúži k prieskumu trhového prostredia a identifikácii vhodného partnera za
účelom vytvorenia podnikateľského partnerstva. Podnikateľský plán je vhodný predovšetkým pre
mikro, malé a stredné podniky s podnikateľskými nápadmi pre riešenia problémov v rozvojových
krajinách. Prostredníctvom Podnikateľského plánu sa môžu lepšie zoznámiť s podmienkami
v partnerských krajinách (právny rámec, obchodné a investičné podmienky, dopyt po ponúkaných
službách alebo produktoch a pod.)
Podnikateľský plán8, v slovenskom alebo anglickom jazyku pre konkrétne podnikateľské zámery vo
vybraných rozvojových krajinách obsahuje analýzy predpokladov, ktoré sú nutné pre vytvorenie
partnerstva a vyhodnotenie rizika. Očakáva sa, že žiadateľ bude mať dostatočné expertné kapacity
v oblasti pripravovaného podnikateľského zámeru. Tento zároveň musí mať rozvojový dopad a byť
v súlade s princípom dodatočnosti (viď kapitola 7.2).
Pokiaľ sa ukáže, že vstup na daný trh je relevantný a zvolený Podnikateľský plán by bol finančne
návratný, žiadateľ môže požiadať o nadväzujúcu dotáciu v kategórii Realizácia (viď kapitola č. 2.3.).
Žiadateľ môže získať dotáciu aj na vypracovanie Podnikateľského plánu aj Štúdie uskutočniteľnosti.
Pre žiadosti predkladané v dotačnej kategórií Podnikateľský plán nie je podmienka existencie
lokálneho projektového partnera.

2.3 REALIZÁCIA
Cieľom Realizácie je podpora udržateľného ekonomického rastu, tvorby pracovných miest, ako aj
podpora mobilizácie domácich zdrojov prostredníctvom podpory podnikateľských partnerstiev
medzi slovenskými podnikateľmi a subjektami v partnerských krajinách. Podporou podnikateľských
partnerstiev sa rozumie napr. nadväzovanie obchodných kontaktov s miestnymi podnikateľskými
subjektami, podpora firiem v rozvojových krajinách za účelom vytvorenia nových pracovných miest
a budovania hodnotových reťazcov. Podporované bude aj zavádzanie skúšobnej produkcie,
školenia miestnych pracovníkov, odovzdávanie skúseností slovenských podnikateľov lokálnym
podnikateľom , posilňovanie kapacít miestnych dodávateľov ale aj podpora budovania dlhodobých
obchodných aktivít. Podpora má ďalej prispieť k rozšíreniu existujúcich aktivít súkromného sektora

8

Osnova podnikateľského plánu je uvedená v prílohe č.2 tohto dokumentu
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v partnerských krajinách s dôrazom na ich prepojenie s rozvojovými intervenciami SR. Vytváranie
spoločných podnikov, tzv. joint ventures, ktoré sú založené za účelom podnikateľskej činnosti na
základe zmluvy medzi lokálnymi a slovenskými podnikateľskými subjektami, nie sú oprávnenou
aktivitou projektu, keďže zakladanie spoločných podnikov je vylúčené v rámci poskytovania
minimálnej pomoci.
Primárnym cieľom Realizácie je rozvoj súkromného sektoru v danej krajine, aby bol
konkurencieschopnejší na národnom aj medzinárodnom trhu. Žiadatelia o dotáciu v kategórií
Realizácie musia predložiť vypracovaný podnikateľský plán (vypracovaný v rámci kategórie
Prípravy, alebo samostatne financovaný z vlastných zdrojov).
SAMRS nepodporí intervencie zamerané na priamy export alebo projekty zamerané na
vyhľadávanie miestneho distribútora pre export, čiže vytváranie distribučných sietí. Z charakteru a
podstaty rozvojovej spolupráce vyplýva, že priama podpora exportu je z programu vylúčená.

3. OPRÁVNENÉ AKTIVITY PROJEKTU
3.1 ŠTÚDIA USKUTOČNITEĽNOSTI
Medzi oprávnené aktivity pre potreby vypracovania Štúdie patria najmä analytická činnosť, zbieranie
a dát a informácií, organizovanie stretnutí, seminárov a školení v mieste realizácie a tým spojené
cestovné náklady ale taktiež testovanie nových pracovných a technologických postupov.

3.2 PODNIKATEĽSKÝ PLÁN
Medzi oprávnené aktivity pre potreby vypracovania Podnikateľského plánu patria najmä analytická
činnosť, zbieranie a dát a informácií, organizovanie stretnutí, seminárov a školení v mieste
realizácie a s tým spojené cestovné náklady ale taktiež testovanie nových pracovných a
technologických postupov. Očakáva sa, že žiadateľ zahrnie do rozpočtu aj náklady na experta
kvalifikovaného v predmetnej oblasti.

3.3 REALIZÁCIA
Realizácia zahŕňa všetky činnosti vytvárajúce vhodné podmienky na spustenie spolupráce
lokálnych partnerov so slovenskými podnikateľmi za účelom prenosu know-how, podporu
podnikateľských zámerov lokálnych partnerov, vrátane zavádzania nových technológií, ako aj
vytváranie partnerstiev na mieste.
 Firma prenáša svoje know-how – podporené budú náklady na organizovanie seminárov,
workshopov pre zamestnancov a klientov, demonštračný dovoz tovaru na zvýšenie
povedomia, ale podporené budú aj náklady na študijnú cestu lokálneho partnera na
Slovensko za účelom prenosu skúseností.
 Firma podporuje rozvoj súkromného sektora partnerských krajín – podporené budú
aktivity zamerané na realizáciu poradenských služieb, na technickú pomoc určenú na
vybudovanie efektívnejších pracovných postupov, právne služby a certifikácie. Rovnako
v rámci podpory môže byť financovaný aj nákup nehnuteľnosti, technológie či iného
zariadenia potrebného pre realizáciu podnikateľských aktivít lokálneho partnera.

6

4 OPRÁVNENÉ NÁKLADY PROJEKTU
Finančnú alokáciu je možné použiť na nasledujúce skupiny oprávnených nákladov:
 osobné náklady – mzdové náklady na projektový a expertný tím
 cestovné náklady – náklady na vycestovanie do miesta realizácie, študijné cesty lokálneho
partnera na Slovensko, lokálne cestovné náhrady
 poplatky za konzultačné a poradenské služby, odborné posudky a právne poradenstvo
 prenájom priestorov pre účely projektu
 náklady na nákup hmotného a nehmotného majetku (neplatí pre kategóriu Príprava)
 výdavky spojené s organizáciou školení a seminárov (školiace materiály, občerstvenie,
prenájom priestorov a techniky a pod.)
 náklady na propagáciu
 clo
 režijné náklady (maximálne 7% z celkových oprávnených nákladov)
Podrobné pravidlá a postupy pri vyúčtovaní dotácie sú uvedené vo Finančnej príručke PPP9

5 NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY PROJEKTU










príspevok na účasť na veľtrhoch v zahraničí
príspevok na veľtrhoch v krajine žiadateľa
náklady vynaložené mimo implementačného obdobia projektu
rezervy na straty alebo dlhy
dlžné úroky
pochybné pohľadávky
neprimerane vysoké výdavky alebo výdavky vzniknuté z nedbanlivosti.
nákup pozemkov

6. OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA
Oprávnenými žiadateľmi sú nasledujúce subjekty10:
Podnik v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, t. j. akýkoľvek subjekt, ktorý
vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na právny status a spôsob financovania. Hospodárskou
činnosťou je každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu.

Aktuálnu verziu Finančnej príručky PPP nájdete tu: http://www.slovakaid.sk/sk/grant-manazment/priruckyformulare
9

10

https://www.slovakaid.sk/sk/grant-manazment/priruckyformulareschemy
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Žiadateľom môže byť podnik, ktorý spĺňa všetky náležitosti definície malého a stredného podniku
(ďalej „MSP“) alebo mikro podnik ktorý bude realizovať oprávnený projekt, pričom oprávneným
príjemcom môže byť:
 nový a začínajúci podnik – t.j. podnik, ktorý ku dňu podania žiadosti o dotáciu podniká
kratšie ako 3 roky (vrátane start-up a spin-off podnikov)
 existujúci podnik - t.j. podnik, ktorý ku dňu podania žiadosti o dotáciu podniká minimálne 3
roky

7. FORMA A VÝŠKA DOTÁCIÍ
7.1 FORMA A VÝŠKA DOT ÁCIÍ V KATEGÓRIÍ PRÍPRAV A
Maximálna výška žiadanej dotácie pre vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti alebo podnikateľského
plánu je 10 000,00 €.
Maximálna doba realizácie projektu je 6 mesiacov. Všetky platby za vzniknuté oprávnené náklady
poskytuje SAMRS refundačne, až po kontrole vyúčtovania.
Podmienkou schválenia žiadosti o poskytnutie dotácie je preukázanie spolufinancovania projektu
najmenej vo výške 20% hodnoty žiadanej dotácie. Spolufinancovanie môže byť iba finančná. Tzv.
in kind príspevok nie je možné aplikovať. Uprednostňované budú projekty, ktoré preukážu
potenciál mobilizácie finančných zdrojov súkromného sektora.

7.2 FORMA A VÝŠKA DOT ÁCIÍ V KATEGÓRIÍ REALIZÁCIA
Maximálna výška žiadanej dotácie pre Realizáciu je 200 000,00 €.
Maximálna doba realizácie projektu sú 2 roky. Všetky platby za vzniknuté oprávnené náklady
poskytuje SAMRS refundačne, až po kontrole vyúčtovania.
Podmienkou schválenia žiadosti o poskytnutie dotácie je preukázanie spolufinancovania projektu
najmenej vo výške 20% hodnoty žiadanej dotácie. Spolufinancovanie môže byť iba finančná. Tzv.
in kind príspevok nie je možné aplikovať. Uprednostňované budú projekty, ktoré preukážu
potenciál mobilizácie finančných zdrojov súkromného sektora.

8. VYHLASOVANIE A VÝBER PROJEKTOV
Program je realizovaný prostredníctvom jednotlivých výziev na predkladanie žiadostí o dotáciu, kde
sú presne stanovené podrobnejšie podmienky poskytnutia dotácie. Výzvy každoročne vyhlasuje
SAMRS na svojom webovom sídle www.slovakaid.sk

8.1 PREDKLAD ANIE ŽIADOST Í O DOT ÁCIU
Žiadateľ predkladá žiadosť o dotáciu elektronicky prostredníctvom Grant management systému a
písomne na adresu určenú vo výzve. Príručka pre žiadateľa na prácu s GM SAMRS je dostupná
na: http://www.slovakaid.sk/sk/grant-manazment/grant-management
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Žiadateľ je povinný predložiť žiadosť riadne, včas a vo forme určenej SAMRS. Pri predkladaní
žiadosti a povinných príloh je žiadateľ povinný použiť formuláre zverejnené v rámci výzvy.
V prípade, ak bude žiadosť podpisovať splnomocnená osoba na základe splnomocnenia
štatutárneho zástupcu žiadateľa, je potrebné spolu so žiadosťou doložiť Splnomocnenie na podpis
žiadosti.
Doručením písomnej verzie žiadosti na adresu určenú vo výzve sa začína konanie o žiadosti.

8.2 HODNOTIACE KRITÉRIÁ
Hodnotiace kritéria sa vzťahujú na projekty predložené v rámci oboch kategórii: Príprava
a Realizácia. Ide o výzvy na dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré sú posudzované hodnotiacou
Komisiou MZVEZ SR11 na základe kritérií, aby sa zaručil konkurenčný výber najlepších projektov.
Kritéria sú uvedené nižšie:
 Relevantnosť – relevantnosť intervencie a súlad so špecifickými cieľmi uverenými vo výzve
na predkladanie žiadostí o dotáciu
 Efektívnosť – prínos a dopady projektu
 Účinnosť – účelnosť vynaložených finančných prostriedkov
 Udržateľnosť – vyhliadky na pokračovanie projektu aj po ukončení financovania a taktiež
finančná návratnosť podnikateľských zámerov
 Kapacity žiadateľa – hodnotenie expertnej a odbornej kapacity
Preložené žiadosti musia reagovať na potreby partnerskej krajiny a byť v súlade s aktivitami
ostatných donorov pôsobiacich v danej oblasti. Žiadosti musia tiež spĺňať aspoň jednu z
nasledovných štyroch podmienok:
 Súčasťou projektu sú opatrenia, ktoré prispejú k zlepšeniu miestneho sociálneho alebo
podnikateľského prostredia, k podpore zamestnanosti a k zvýšeniu kvalifikácie miestnych
zamestnancov, zvýšeniu konkurencieschopnosti, ako aj k zvýšeniu dostupnosti základných
tovarov a služieb pre miestne obyvateľstvo.
 Výsledkom projektu je transfer a využívanie nových technológií, ochrana životného
prostredia, zníženie energetickej náročnosti, zvýšenie potravinovej bezpečnosti,
ekologickejšia prevádzka a podpora sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva a pod.
 Projekt obsahuje inovatívny a udržateľný podnikateľský zámer, čo znamená, že aktivity
projektu sú udržateľné aj po skončení projektu, napr. formou dlhodobej investície v
rozvojovej krajine alebo dlhodobého obchodného vzťahu, podnikateľský zámer umožní
generovať v budúcnosti zisk, ktorý zaručí dlhodobé samofinancovanie aktivít.
Osobitý dôraz sa kladie naplnenie princípu dodatočnosti12. Poskytnutá podpora nesmie deformovať
trhové prostredie a zároveň musí predstavovať pridanú rozvojovú hodnotu. To znamená, že bude

11

§7, odsek 5, zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a o doplnení niektorých zákonov

Princíp „dodatočnosti“ (z anglického - additionality) uvádza vo svojom dokumente Európska komisia ako jeden
z piatich princípov, ktoré sú kľúčové pre zapojenie súkromného sektora do zahraničnej rozvojovej spolupráce.
European Commission Communication COM(2014)263 - "A Stronger Role of the Private Sector in Achieving
Inclusive and Sustainable Growth in Developing Countries"
12

https://ec.europa.eu/europeaid/european-commission-communication-com2014263-stronger-role-private-sectorachieving-inclusive-and_en
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podporená iba realizácia takých aktivít ku ktorým by bez podpory nedošlo, resp. by k nim došlo až
v dlhšom časovom horizonte a prípadne vo výrazne menšom rozsahu.
Žiadosť o poskytnutie dotácie schvaľuje minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na
základe odporúčania hodnotiacej komisie MZVEZ SR.

8.4 INFORMOV ANIE ŽIAD ATEĽOV O VÝSLEDKU
Na základe rozhodnutia podpísaného ministrom SAMRS každého žiadateľa informuje o výsledku
výberového procesu zaslaním oznámenia v písomnej forme na adresu uvedenú v žiadosti
o dotáciu. Súčasťou písomného oznámenia sú výsledky hodnotenia žiadosti.

8.5 ZMLUVY O POSKYTNUTÍ DOT ÁCIE NA REALIZ ÁCIU PROJEKT U
SAMRS so schválenými žiadateľmi uzatvára zmluvu o poskytnutí dotácie. V zmluve o poskytnutí
dotácie a v jej prílohách sú stanovené podmienky týkajúce sa dotácie na realizáciu projektu
rozvojovej spolupráce SR.

9. MINIMÁLNA ŠTÁTNA POMOC DE MINIMIS
Dotačný program podlieha pravidlám štátnej pomoci de minimis v súlade so Zákonom z 10.
novembra 2015 o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) a Nariadením komisie EÚ
č.1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej
únie na pomoc de minimis.
Získaním dotácie Prijímateľ nesmie prekročiť maximálny limit pre minimálnu štátnu pomoc, čo
predstavuje 200 000 EUR pre jeden subjekt na dobu troch rokov (rok, v ktorom získal subjekt
dotáciu a dve predchádzajúce účtovné obdobia, ktoré Prijímateľ používa pre daňové účely, t. j.
kalendárny alebo hospodársky rok).
Príklad: Ak žiadateľ získa z PPP podporu 10 000€ na vytvorenie Štúdie, maximálna možná výška
pomoci v rámci Realizácie nesmie prekročiť výšku 190 000 €, a to za podmienky, že počas obdobia
posledných troch rokov nezískal žiadnu štátnu pomoc.
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PRÍLOHA Č. 1 OSNOVA ŠTÚDIE USKUTOČNITEĽNOSTI
Štúdia okrem finančných a ekonomických aspektov posudzuje návrh projektu z ďalších hľadísk,
významných pre realizáciu projektu. Jej účelom je zhodnotiť aspoň dve varianty riešenia realizácie, a
tým preukázať efektívnosti a uskutočniteľnosť navrhovaného projektu. 13

Kapitola štúdie
Popis projektu a zdôvodnenie investície

Analýza dopytu a ponuky

Technické podklady

Opis a analýza alternatív

Posúdenie vplyvov na životné prostredie
Ekonomické hodnotenie

Manažment projektu a riadenie ľudských
zdrojov
Hodnotenie efektivity a udržateľnosti projektu
Záver

Indikatívny obsah kapitoly
Cieľ projektu
Zdôvodnenie realizácie projektu
Kontext riešenej oblasti
Nadviazanie na strategické ciele
Zhrnutie jednotlivých variantov
Opis súčasného stavu na trhu
Konkurencia na trhu
Analýza dopytu a ponuky
Analýza cieľovej skupiny
Prieskumy a podklady o území
Technické podklady pre jednotlivé varianty
Dostupná technológia
Výber a popis variantov riešenia
Vylúčenie nerealizovateľných riešení
Odhad rozpočtu pre jednotlivé varianty
Dopyt po jednotlivých variantoch
Harmonogram realizácie
Posúdenie vplyvov na životné prostredie
Odhad kompenzačných opatrení
Opis všetkých kategórií nákladov
Finančná analýza variantov
Ekonomická analýza variantov
Analýza rizík
Plánovanie, organizovanie, riadenie a kontrola
projektu
Doba návratnosti investície
Index rentability
Udržateľnosť projektu
Zhrnutie štúdie
Zhodnotenie projektu na základe výsledkov
Výber odporúčaných variantov

Uvedené kapitoly osnovy majú iba odporúčací charakter. Obsah štúdie je možné prispôsobiť jednotlivým
potrebám každého projektu osobitne.
13
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PRÍLOHA Č.2 OSNOVA PODNIKATEĽSKÉHO PLÁNU
Vo všetkých programoch podpory micro, malého a stredného podnikateľa je pri posudzovaní
poskytovania grantu dôležitou podmienkou úspechu kvalitne spracovaný podnikateľský plán. Pre jeho
spracovanie neexistuje jednotný vzor, lebo Podnikateľský plán a jeho štruktúra úzko závisí od
charakteru podnikania. V nasledujúcej osnove je uvedená základná štruktúra pre jeho spracovanie. 14

Kapitola plánu

Indikatívny obsah kapitoly

Všeobecná charakteristika podnikateľského
zámeru

Základné údaje o podnikateľskom zámere
Charakter predmetu podnikania
Odborné personálne kapacity žiadateľa
Popis produktu/služby
Výhody a nevýhody
Prínosy pre konečného užívateľa
Technické parametre (ak relevantné)
Ekonomická a politická situácia krajiny
Technologický rozvoj, inovačný potenciál
Podnebie, prírodné zdroje
Legislatívne podmienky a iné faktory
Plán vývoja na niekoľko rokov dopredu
Konkurencie schopnosť
Prognóza správania sa trhu
Analýza rizík a ich zvládnutie
Prípadný dopad na životné prostredie
Spôsob vstupu na trh, trhový potenciál
Distribučne siete, organizačný plán predaja
Zhoda produktu s potrebami miestneho trhu
Plán ziskov a strát, potrebný prvotný kapitál
Peňažné toky po dobu projektu
Vlastné a iné zdroje, krytie výdajov
Kurzové riziká
Bankové spojenie
Zhrnutie podnikateľského plánu

Produkt/služba

Krajina realizácie

Strategický plán rozvoja

Marketingový plán

Finančný plán (najdôležitejšia kapitola)

Záver a odporúčania

Uvedené kapitoly osnovy majú iba odporúčací charakter. Obsah plánu je možné prispôsobiť jednotlivým
potrebám každého projektu osobitne.
14
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