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Zavádzanie informačných 

a komunikačných technológií v 

podnikoch 

 
Cieľom výzvy je tvorba a zlepšovanie prístupu malých a stredných podnikov 

k informačno-komunikačným technológiám, zlepšovanie služieb a aplikácií 

(elektronický obchod, vytváranie sietí...) a ich využívanie. 

 

Prioritná os 2– Vedomostná ekonomika  

Opatrenie 2.2 – Informatizácia spoločnosti 

Skupina aktivít 2.2.3 – Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k informačno-komunikačným 

technológiám v malých a stredných podnikoch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČO? 

Oprávnené aktivity 

1. Budovanie lokálnych (vnútropodnikových) 

sietí. 

2. Vytváranie a udržiavanie elektronických 

služieb a aplikácií. 

3. Nákup nevyhnutných zariadení hardvéru 

a softvéru pre vybudovanie lokálnych sietí 

a vytvorenie a udržiavanie elektronických 

služieb a aplikácií. 

4. Tvorba a udržiavanie webových stránok. 

5. Budovanie elektronických informačných 

a rezervačných systémov. 

NB Projekt musí obsahovať minimálne dve 

z horeuvedených aktivít, aby bol oprávnený. 

Aktivita č. 3 je kombinovateľná výlučne 

s aktivitou č. 1 alebo č. 2. Ak je aktivita č. 3. 

realizovaná len s aktivitou č. 4. alebo č. 5., nie je 

možné ju považovať za samostatnú oprávnenú 

aktivitu. 

Výdavky na zavádzanie a účinné využívanie 

prístupu k IKT sú oprávnené len za predpokladu, 

že prijímateľ zamestnáva minimálne 3 

zamestnancov pracujúcich na plný úväzok. 

 

 

KTO?                                                                           

Oprávnení žiadatelia 

 Mikro, malí a strední podnikatelia 
 počet zamestnancov 1-250 

 obrat do €50 mil. a/alebo 
 bilančná suma do €43 mil. 

 výrobná spoločnosť podľa výpisu 
z ORSR/ŽRSR  a účtovnej závierky 

 rozhodujúce je sídlo žiadateľa 
a umiestnenie všetkých 
výrobných prevádzok  v BSK 

KDE? 

Miesto realizácie projektu 
 Bratislavský kraj (všetky okresy) 

o  Bratislava I-V 

o  Pezinok 
o  Senec 
o  Malacky 

KEDY? AKO DLHO? 

 

DEADLINE NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ 

26.7.2013 

 

Minimálna dĺžka realizácie projektu nie je 

stanovená 

Maximálna dĺžka realitzácie priojektu je 24 

mesiacov 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKO NÁJSŤ TEN SPRÁVNY GRANT? 

Zorientovať sa v spleti fondov Európskej únie si 

vyžaduje odborné znalosti, skúsenosti a výsledky. 

Vďaka pozícii európskeho nezávislého lídra v 

grantovom poradenstve PNO poskytne Vašej 

spoločnosti potrebnú podporu pri získavaní tých 

správnych dotácií po celom kontinente. Máme viac 

ako 500 odborníkov v 40 pobočkách v 13-tich 

krajinách Európskej Únie a silnú sieť partnerov v 

ostatných krajinách.  

 

 

PROFESIONÁLNY PRÍSTUP 

Ako odborní poradcovia v oblasti grantov pomáhame 

klientom získať a spravovať finančné prostriedky z 

európskych a národných grantových schém. Náš 

projektový manažment znamená organizáciu, 

plánovanie a riadenie celého procesu.  Monitorujeme 

všetky dostupné možnosti, koordinujeme aktivity, 

sledujeme a podávame správy o pokroku. 

Dohliadame na kvalitu a zaručujeme formálnu 

správnosť. Vieme poskytnúť poradenstvo v celom 

procese, alebo poradíme len v jeho jednotlivých 

častiach na základe hodinovej sadzby, success fee 

alebo za dohodnutú fixnú sumu.   

 

 

 

Viac informácií 

Ak máte záujem o ďalšie informácie ohľadom aktuálnej výzvy a chcete vedieť, aké sú Vaše možnosti zapojiť 

sa do nej, neváhajte nás kontaktovať: 

 PNO SK s.r.o. 

Lucia Solomon 

Country manager 

lucia.solomon@pnocee.com 

M 0911 55 88 95 

www.pnocee.com 

 
Informácie obsiahnuté v tomto Info liste boli pripravené s najväčšou starostlivosťou, nie je však vylúčená možnosť ich zmeny 
alebo doplnenia. Kontaktujte nás pre bližšie informácie. © 2013 PNO SK s.r.o. 

KOĽKO? 

Úroveň pomoci (schéma de mnimis) 
 Maximálna intenzita pomoci: 

o  95% 
 

 Výška pomoci: 
o min. nestanovené 
o max. €75.000 

 
 Alokácia na výzvu: € 1 550 776,00   

http://www.pnocee.com/
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