
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investičná podpora 
na Slovensku 
 

Investičná pomoc predstavuje 
regionálnu podporu na 
stimulovanie investícií v 
znevýhodnených regiónoch a  na 
tvorbu nových pracovných miest 
v Slovenskej republike.  

Prijímateľmi tejto pomoci môžu 
byť fyzické a právnické osoby 
oprávnené podnikať na území 
Slovenskej republiky.  

 
Podporovanými oblasťami sú 

 priemyselná výroba 

 technologické a inovačné centrá 

 centrá strategických služieb 

 cestovný ruch 

Oprávnené náklady 

a) dlhodobý hmotný majetok vo forme 
pozemkov, budov, nového strojového a 
technologického zariadenia, ktorý sa 
nachádza na území Slovenskej republiky  
 

b) dlhodobý nehmotný majetok, ktorý vznikol 
transferom technológií prostredníctvom 
nadobudnutia patentných práv, licencií, 
práv know-how alebo nepatentových 
technických poznatkov  

Formy investičnej pomoci 

 dotácia na obstaraný dlhodobý  majetok   

 úľava na dani z príjmov  

 príspevok na vytvorenie nových pracovných 
miest  

 prevod nehnuteľného majetku alebo 
zámena nehnuteľného majetku za cenu 
nižšiu, ako je všeobecná hodnota majetku 

www.pwc.com/sk/investicie 

Patrí oblasť Vášho podnikania medzi podporované oblasti? 
 

Chcete sa dozvedieť, či patrí 
oblasť Vášho podnikania medzi 
podporované oblasti? 

Akú maximálnu výšku pomoci 
môžete čerpať? 

Ako ju maximálne využiť? 

Akým spôsobom a do kedy 
žiadať o podporu? 

 

www.pwc.com/sk 
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Stimuly pre vedu a výskum  

Stimuly pre výskum a vývoj sú poskytované právnickým 
osobám - podnikateľom s cieľom zlepšiť úroveň výskumu a 
vývoja.  
 
Podporované oblasti 

 základný výskum, aplikovaný výskum alebo 
experimentálny vývoj 

 vypracovanie štúdie realizovateľnosti projektu 

 zabezpečenie ochrany priemyselného vlastníctva 

 dočasné pridelenie vysokokvalifikovaných 
zamestnancov výskumu a vývoja 

 
Formy stimulov 

 dotácia z prostriedkov štátneho rozpočtu  

 úľava na dani z príjmov - o prostriedky vynaložené na 
výskum a vývoj v rámci projektu, na ktorý boli stimuly 
schválené 

 
Oprávnené náklady 

Oprávnené náklady na projekty výskumu a vývoja, ktoré 
môžu byť podporené stimulmi, závisia vo všeobecnosti od 
konkrétneho typu projektu výskumu a vývoja.  

 priame náklady – náklady na uskutočnenie činností 
preukázateľne priamo súvisiacich s riešením projektu 

 nepriame náklady – náklady na úhradu činnosti 
súvisiacich s riešením projektu, ktoré nie je možné 
priamo priradiť k činnosti projektu 

Stimuly pre filmový priemysel 

Cieľom tejto schémy je zatraktívniť Slovensko ako 
destináciu pre veľké filmové produkcie, ktoré sa 
budú môcť uchádzať o vrátenie určitého podielu z 
ich výdavkov.  

Žiadateľ o podporu 

Žiadateľom o finančné prostriedky môže byť fyzická 
osoba - podnikateľ plne spôsobilá na právne úkony 
alebo právnická osoba, ktorá je producentom alebo 
koproducentom filmového projektu, na realizáciu 
ktorého žiada o finančné prostriedky. 

Rozpočet filmu a oprávnené výdavky 

Celkový plánovaný rozpočet filmového diela 
nemôže byť nižší ako 2 500 000 Eur, pričom 
uhradené oprávnené výdavky musia dosiahnuť 
aspoň 2 000 000 Eur, priamo súvisieť s realizáciou 
filmového projektu a vzniknúť na území Slovenskej 
republiky  

Výška podpory 

Podpora sa poskytuje vo forme dotácie vo výške 
20% oprávnených výdavkov. 

 

25% oprávnených nákladov projektu 

35% oprávnených nákladov projektu 

+ 0% 

 + 10% 

+ 10% 

+ 0% 

+ 20% 

+ 20% 

0% oprávnených nákladov projektu 

 

 

Stredné 
podniky 

Malé 
podniky 

Christiana Serugová 

Partner 
Tel.: +421 2 59350 614 
christiana.serugova@sk.pwc.com 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lenka Bartoňová 

Manažér 
Tel.: +421 2 59350 694 
lenka.bartonova@sk.pwc.com 
 

Lucia Guzlejová 

Konzultant 
Tel.: +421 2 59350 593 
lucia.guzlejova@sk.pwc.com 
 

www.pwc.com/sk/investicie 

Maximálna výška investičnej pomoci 

Objem a formy investičnej pomoci závisia od typu projektu a konkrétneho okresu, kde sa projekt 

bude realizovať.  Kumulatívna pomoc zo všetkých zdrojov je obmedzená legislatívou Európskej 

únie nasledovne: 

www.pwc.com/sk 


