
Cieľom workshopu je poskytnúť prehľad o aktuálnych možnostiach grantového financovania vášho 
podnikateľského nápadu, inovačného riešenia či technologického rozšírenia výroby pre obdobie 
rokov 2015 – 2020. Na workshope získate na jednom mieste potrebné informácie pre zapájanie sa 
do najdostupnejších finančných grantových schém. Získate tiež možnosť odkonzultovať s expertmi 
vaše otázky k danej téme, príp. priamo projektové návrhy. Podujatie sa uskutoční v novom 
podnikateľskom a coworkingovom centre Banka Žilina (Legionárska 1, 010 01 Žilina). 

8.45 - 9,00 
REGISTRÁCIA

9.00 - 9.20
SMEI nástroj Horizont 2020: celoeurópsky program pre inovatívne malé a stredné firmy

Diskusia zameraná na prezentáciu jednoduchého a administratívne nenáročného programu pre 
malé a stredné podniky, v ktorom je možné získať rýchle financovanie na skutočne inovatívne 
produkty, a to až do výšky 2,5 mil. eur.

Diskusiu vedie: Ing. Ivan Filus, senior expert BIC Bratislava spol. s r. o.

9.20 - 9.50

Štrukturálne fondy pre SR v rokoch 2007-2013 a v novom období 2014 - 2020

V rámci príspevku bude predstavené zhrnutie čerpania a prínosy za obdobie rokov 2007-2013. 
Zároveň budú predstavené nové operačné programy pre obdobie rokov 2014 - 2020 s osobitným 
dôrazom na opatrenia cielené na podporu inovatívnych firiem, na podporu regionálnych iniciatív, na 
podporu ľudských zdrojov, na podporu klastrov a na podporu miestnych iniciatív. Budú tiež 
prezentované odporúčania ako efektívne pripravovať nové projekty.

Diskusiu vedie: Ing. Martin Chachula, riaditeľ pre poradenstvo a ekonomiku Euro Dotácie, a.s.

http://www.bankazilina.sk


9.50 - 10.10

Operačný program Výskum a inovácie pre roky 2014 - 2020: podpora výskumu a vývoja

Príspevok zameraný na navrhované opatrenia a výzvy na podávanie projektov, ktoré sa venujú 
vytváraniu a podpore výskumných infraštruktúr a excelentných výskumných a inovačných kapacít a 
samotnej realizácii výskumno-vývojových projektov, a to nielen v akademickom, ale predovšetkým v 
priemyselnom sektore

Diskusiu vedie: Ing. Róbert Škripko, generálny riaditeľ Agentúry Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy

10:10 - 10:20 

PRESTÁVKA

10:20 - 10:40

Operačný program Výskum a inovácie pre roky 2014 - 2020: podpora podnikania, inovácií

Sumarizácia opatrení a výziev na podporu podnikateľských iniciatív v SR ako napr. podpora 
internacionalizácie a zahraničnej expanzie firiem, podporné poradenské služby pre inovatívne MSP, 
programy na podporu start-up firiem, nástroje financovania a prístupu k rizikovému kapitálu a pod.

Diskusiu vedie: PhDr. Juraj Hrdlovič, odbor programových a podporných činností ŠF, 
Ministerstvo hospodárstva SR

10.40 - 11.00

Opatrenia na podporu podnikania

V príspevku budú prezentované opatrenia na podporu a rozvoj podnikania - pre začínajúce i 
zabehnuté firmy.

Diskusiu vedie: Mgr. Daniel Pitoňák, vedúci oddelenia analýz podnikateľského prostredia, 
Slovak Business Agency

11.00 - 12.00 

Individuálne konzultácie k jednotlivým grantovým schémam

Vstupné: 25 €

REGISTRÁCIA TU

http://goo.gl/forms/s1G0ODSBGH

