PL 12 - Podpora podnikania
1. Uveďte inštitúcie, ktoré napomáhajú rozvoju malého a stredného podnikania
- Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo pôdohospodárstva SR,
Ministerstvo životného prostredia SR
- Slovak business agency , Podnikateľský inkubátor , Slovenská záručná a rozvojová banka, š.p.ú., Eximbanka SR
- Združenie podnikateľov Slovenska, Slovenská živnostenská komora, Slovenská obchodná a priemyselná komora,
Slovenský živnostenský zväz;
2. Stručne charakterizujte činnosť: SBA, Podnikateľského inkubátora, SOPK
Slovak business agency má základné priority:
 stimulácia rastu sektora,
 zvyšovanie jeho konkurencieschopnosti,
 internacionalizácia-prienik na nové trhy,
 podpora rozvoj MSP prostredníctvom podporných programov
VTP - Služby inkubátora
Väčšina úspešných inkubátorov zabezpečuje kompletné služby kombináciou z interných zdrojov (poskytované
pracovníkmi inkubátora) a externých dodávateľov a partnerov.
K základným službám inkubátora podľa ich zamerania patrí: prenájom nebytových priestorov, informačné služby a
poradenské služby. Podľa úhrady za službu rozlišujeme služby zahrnuté v nájme, služby poskytované na komerčnom
základe a sprostredkovateľské služby poskytované na komerčnom základe. Napr.:






Podnikateľské poradenstvo
Manažérske poradenstvo
Právne poradenstvo
Účtovné a daňové poradenstvo
Finančné poradenstvo







Podpora pri získavaní grantov, pôžičiek
Webové kampane
Sprostredkovanie kontaktov (networking)
Ekonomicko-technologický prieskum
Vstup na európske trhy

Slovenská obchodná a priemyselná komora
Členstvo v SOPK umožňuje
 Možnosť účasti na akciách SOPK (výstavy a veľtrhy doma a v zahraničí, školenia, obchodné stretnutia)
 Rozširovanie profesionálnych kontaktov prostredníctvom komorových databáz.
 Prístup k obchodným informáciám (databáza obchodných ponúk, informačná databáza podnikov).
 Poskytovanie informácií o jednotlivých programoch pomoci EÚ.
 Právne a colné poradenstvo.
 Zastupovanie podnikateľských záujmov.
 Nakupovať tovar a služby od zmluvných partnerov so zľavou.
 Osobné stretnutia a návštevy odborných podujatí doma i v zahraničí.
3. Vyhľadajte možnosti podpory podnikania v Žilinskom samosprávnom kraji



http://www.regionzilina.sk/sk/samosprava/odbor-so-pre-irop/
http://www.regionzilina.sk/sk/dokumenty-oznamy/granty-dotacie/

4. Vyhľadajte možnosti podpory podnikateľov (zamestnávateľov) a občanov prostredníctvom UPSVaR (úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny)



http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-preobcana.html?page_id=13117
http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-prezamestnavatela.html?page_id=13119

5. Uveďte webové portály, ktoré pomáhajú podnikateľom





http://www.podnikam.webnoviny.sk/
http://ec.europa.eu/smallbusiness/faq/index_sk.htm
www.epodnikanie.sk
http://www.malepodnikanie.sk/






http://www.centrumpodnikania.sk/
www.podnikajte.sk
www.pavolvarhanik.sk
www.akopodnikat.sk...

