
Ako získať
na rozvojový projekt
Nástroje štátu pre slovenských podnikateľov

FINANCOVANIE

Spracovanie makadamových orechov pracovníčkami fabriky v Athi River. Ide o prevádzku, ktorá
vznikla aj vďaka podpore z finančných prostriedkov rozvojovej spolupráce SR. 
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Podpora  pri zapájaní  slovenského  podnikateľského sektora do udržateľného rozvoja 

vo vybraných partnerských krajinách západného Balkánu a Východného partnerstva.

Slovenské malé a
stredné podniky

Slovenské malé a
stredné podniky

Zapájanie slovenských podnikateľov do rozvojovej spolupráce SR, podpora pri ich
etablovaní sa v rozvojových krajinách, posilnenie a rozšírenie rozvojového vplyvu
slovenských podnikov, ktoré už aktívne pôsobia v rozvojových krajinách (priama podpora
exportu je z programu vylúčená). 

Projekty s potenciálom mobilizovať súkromné finančné zdroje, ktoré posilňujú
socio-ekonomický rozvoj miestneho obyvateľstva (pracovné miesta, budovanie
kapacít, efektívne zapájanie sa do globálnych hodnotových reťazcov,

dostupnosť základných tovarov a služieb). 

Finančné prostriedky rozvojovej
spolupráce SR 

Program podnikateľských partnerstiev

Grantová schéma Rozvojového
programu OSN (UNDP) z finančných
prostriedkov rozvojovej spolupráce SR
prostredníctvom Ministerstva
zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR

Slovak Challenge Fund

Aké projekty je možné podporiť

Aké projekty je možné podporiť

Inovatívne slovenské podnikateľské zámery (ktoré sú využiteľné naprieč
sektormi a regiónmi),  udržateľné  využívanie  prírodných zdrojov, inovácie
v oblasti poľnohospodárstva, elektronická správa vecí verejných.

Určené preZdroje financovania

Určené preZdroje financovania

Viac informácií TU

Viac informácií TU

https://slovakaid.sk/aktuality/slovak-challenge-fund-podpora-inovativnych-rieseni-pre-podnikatelov/
https://slovakaid.sk/projekty-podnikatelskych-partnerstiev/


Informačná a konzultačná podpora slovenských firiem pri ich zapájaní do verejných
súťaží alebo projektov financovaných najmä z prostriedkov rozvojovej spolupráce EÚ.

Program   neposkytuje   priamu  finančnú  podporu,  poskytuje   poradenské 

a  vzdelávacie  služby  slovenským  firmám  na zvýšenie  ich  informovanosti 
a  úspešnosti  v rozvojových  projektoch  EÚ.

Financovanie  cez  UNDP  z prostriedkov
rozvojovej spolupráce SR prostredníctvom
Ministerstva zahraničných vecí a
európskych záležitostí SR

Program Rozvojmajstri

Slovenské malé,

stredné a veľké podniky

Aké projekty je možné podporiť

Určené preZdroje financovania

Projekty s preukázateľným rozvojovým aspektom v oprávnených krajinách 

 podľa zoznamu OECD a sektoroch, ktoré nie sú za štandardných komerčných
podmienok finančne životaschopné.

Zvýhodnené vývozné úvery

Slovenskí exportéri
(malé, stredné a veľké
podniky), verejný sektor 
v rozvojových krajinách

Aké projekty je možné podporiť

Určené preZdroje financovania

Viac informácií TU

Viac informácií TU

Úvery na financovanie vývozu slovenských tovarov a služieb do oprávnených
rozvojových krajín za zvýhodnených podmienok. Zahraničnému odberateľovi z verejného
sektora je poskytnuté zvýhodnenie napr. formou predĺženej splatnosti, odkladom
splátok, odpustením časti istiny úveru, či čiastočným znížením úrokovej sadzby alebo ich
kombináciou.

z prostriedkov rozvojovej spolupráce SR
prostredníctvom Ministerstva financií SR.

Komerčná časť financovaná
EXIMBANKOU SR alebo komerčnou
bankou v SR.

Zvýhodnená časť financovaná 

https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/zvyhodnene-vyvozne-uvery-do-vybranych-rozvojovych-krajin.html?page_id=214169
https://rozvojmajstri.com/


Spájanie slovenských podnikateľov s medzinárodnými finančnými inštitúciami (najmä
skupina  Svetovej  banky)  s cieľom  zabezpečiť  financovanie  ich  investičných  projektov
v rozvojových krajinách, vyhľadávanie obchodných príležitostí a tendrov v rozvojových
krajinách a špecializované poradenstvo.

Program  neposkytuje  priamu  finančnú  podporu, poskytuje  poradenské
a vzdelávacie služby slovenským  firmám na zvýšenie ich účasti a
úspešnosti v rozvojových aktivitách medzinárodných finančných inštitúcií.

Medzinárodné finančné inštitúcie,

poradenstvo financované 

z prostriedkov rozvojovej spolupráce SR
prostredníctvom Ministerstva financií SR

PSLO

Slovenskí exportéri
a investori

Aké projekty je možné podporiť

Určené preZdroje financovania

Viac informácií TU

(kontaktný bod Svetovej banky
pre súkromný sektor)

Fond určený  na financovanie  prípravných štúdií  väčších  investičných projektov
na západnom Balkáne a na mobilizáciu slovenských firiem a expertov, s cieľom ich
zapojenia do vytvorených príležitostí.

Projekty v oblasti zelenej energie, vodného a odpadového hospodárstva,

infraštruktúry a smart city. 

Mobilizačný  fond  spravovaný   UNDP
z prostriedkov rozvojovej spolupráce
SR, lokálnych vlád, municipalít, a pod.

Resource Mobilisation Facility

Slovenské malé a stredné
podniky, individuálni
experti a konzultanti

Aké projekty je možné podporiť

Určené preZdroje financovania

Pre viac informácií kontaktujte: michal.holik@undp.org

https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/podpora-exportu/vyhladavanie-prilezitosti-a-poradenstvo-k-rozvojovemu-financovaniu.html?page_id=218498

