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ZHRNUTIE
Najvyšší kontrolný úrad SR systematicky kontroluje procesy spojené s čerpaním finančných prostriedkov Európskej únie.
V predchádzajúcej kontrole za programové obdobie 2014 – 2020 už preveril kľúčový proces výberu projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Tým je proces výziev a vyzvaní a samotné schvaľovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
Ďalším procesom, na ktorý sa zameral NKÚ SR, je realizácia projektov s dôrazom na účinne vynaložené finančné prostriedky. Úrad kontrolu upriamil na to, ako riadiace a sprostredkovateľské orgány monitorujú a kontrolujú projekty
v súvislosti s napĺňaním ich cieľov a merateľných ukazovateľov. Zmyslom tohto procesu je zabrániť tomu, aby prijímateľ
musel vrátiť finančné prostriedky pre nesplnenie cieľa projektu alebo pre porušenie podmienok poskytnutia príspevku.
NKÚ SR vykonal kontrolu v šestnástich subjektoch. Na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program) a Ministerstve hospodárstva SR (sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie), teda na úrovni riadiacich a sprostredkovateľských orgánov, a u štrnástich prijímateľov
nenávratného finančného príspevku.
Kontrolóri preverili proces monitorovania a kontroly projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020, pričom zistili nedostatky v účinnosti spomínaného procesu.
Celkovo zaznamenali kontrolóri 27 zistení. Kontrolné zistenia, okrem iného, upozorňujú tak na nesprávne stanovenie hodnôt merateľných ukazovateľov, ako aj na zlyhania riadiaceho či sprostredkovateľského orgánu pri odhaľovaní chýb v merateľných ukazovateľoch.
Riadiaci ani sprostredkovateľský orgán pre IROP neodhalili nesprávne hodnoty merateľných ukazovateľov nielen
v procese schvaľovania projektov, ale ani počas ich realizácie.
Správnosť nastavenia merateľných ukazovateľov je priamo spojená s napĺňaním cieľov projektov, ktorých neplnenie môže
mať za následok vrátenie poskytnutého príspevku alebo jeho časti.
Nesprávne hodnoty merateľných ukazovateľov projektu sa prostredníctvom centrálneho informačného monitorovacieho
systému dostávajú do celkových údajov za program a negatívne ovplyvňujú vypovedaciu schopnosť merateľných ukazovateľov na úrovni celého programu.
Kontrola poukázala na viaceré nedostatky vo vykonávaní procesov monitoringu a kontroly v rezorte pôdohospodárstva,
na druhej strane v rezorte hospodárstva kontrola identifikovala v zavedenom systéme monitorovania a kontroly projektov
dobrú prax. Spočíva v tom, že ministerstvo hospodárstva pripravilo pre operačný program Výskum a inovácie metodiku
overovania podmienok poskytnutia príspevku vo fázach realizácie a udržateľnosti projektu. V podobe právneho
dokumentu metodika zvyšuje prehľadnosť a jednotnosť procesov tak u prijímateľa finančného príspevku, ako aj sprostredkovateľského orgánu. Súčasne je významným prevenčným krokom pre zníženie chybovosti v jednotlivých fázach
projektu.
U oboch kontrolovaných ministerstiev upozornili kontrolóri na nedodržanie lehôt stanovených v riadiacej dokumentácii, a to najmä pri výkone kontroly verejného obstarávania. Dlhé lehoty v rezorte hospodárstva sa týkali aj finančnej kontroly na mieste – od jej vykonania až po spracovanie správy z kontroly. Nedodržiavanie lehôt riadiacim alebo sprostredkovateľským orgánom spomaľuje realizáciu projektov aj čerpanie finančných prostriedkov. Zvyšuje sa riziko nesplnenia pravidla ,,n+3“, teda nevyčerpanie stanovených finančných prostriedkov a ich následné prepadnutie – takzvaný dekomitment.
Plnenie merateľných ukazovateľov a cieľov projektov je nevyhnutné aj pre plnenie výkonnostného rámca a pridelenie výkonnostnej rezervy podľa pravidiel Európskej únie.
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1

ÚČEL KONTROLNEJ AKCIE

Kontrola NKÚ SR sa zamerala na procesy riadiacich orgánov a sprostredkovateľských orgánov v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020. Jej účelom bolo posúdiť primeranosť procesu monitorovania a výkonu kontrol pri overovaní plnenia merateľných ukazovateľov a cieľov projektov. Tento proces by mal včas
odhaliť prípadné problémy, ktoré by v konečnom dôsledku mohli ohroziť úspešnosť realizácie projektu alebo viesť k povinnosti prijímateľa vrátiť poskytnuté finančné prostriedky.
Pri kontrole súladu s prvkami výkonnosti boli použité tieto techniky a postupy: preskúmanie dokladov a dokumentov; analýzy; písomné stanoviská k predmetu kontroly; rozhovory so zamestnancami kontrolovaných ministerstiev a prijímateľov
finančného príspevku.
Predmetom kontroly bolo
– na úrovni riadiacich a sprostredkovateľských orgánov preveriť:
1) systém monitorovania a kontroly projektov vo vzťahu k overovaniu plnenia merateľných ukazovateľov a cieľov projektov;
2) systém riadenia zmien v projektoch, a to aj v nadväznosti na udeľovanie korekcií (zníženie nenávratného finančného
príspevku) v prípade zmien;
3) dohľad riadiacich orgánov nad sprostredkovateľskými orgánmi a vnútornú kontrolu v oblasti monitorovania a kontroly
projektov.
– u prijímateľov nenávratného finančného príspevku preveriť plnenie merateľných ukazovateľov a cieľov projektu.

2

RÁMEC KONTROLNEJ AKCIE

V súlade s plánom kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2019 vykonal úrad kontrolu na dvoch ministerstvách a u štrnástich
prijímateľoch nenávratného finančného príspevku (príloha č. 1).
Konkrétne na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj „Ministerstvo pôdohospodárstva“) a na Ministerstve hospodárstva SR. Za každé ministerstvo preverili kontrolóri po sedem projektov, celkovo teda 14 projektov prijímateľov nenávratného finančného príspevku z európskych fondov.
V rámci kontroly súladu preverili kontrolóri súlad procesu monitorovania a kontroly so zákonmi a riadiacou dokumentáciou
projektov.
Pri kontrole výkonnosti sa kontrolóri zamerali na plnenie merateľných ukazovateľov a cieľov projektov a účinnosť procesov
ich overovania.
Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom o NKÚ SR a so štandardmi, ktoré vychádzajú zo základných princípov medzinárodných štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií ISSAI.

3

ZISTENIA A ODPORÚČANIA

3.1 MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR
Toto ministerstvo je riadiacim orgánom pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho
operačného programu (IROP).
Jedným zo sprostredkovateľských orgánov pre prijímateľov príspevku je Trnavský samosprávny kraj, ktorý vykonáva časť
úloh riadiaceho orgánu na území trnavského kraja. Preverené projekty sa týkali rozširovania kapacít materských škôl, ich
obnovy a modernizácie.
Kontrola NKÚ SR zistila na úrovni riadiaceho a sprostredkovateľského orgánu nedostatky v účinnosti systému monitorovania a kontroly projektov. Prijímatelia v projektoch nesprávne stanovili cieľové hodnoty niektorých merateľných ukazovateľov.1 Jedným z dôvodov bola nejednoznačná definícia merateľných ukazovateľov stanovených vo výzve

Konkrétne sa to týkalo štyroch nasledujúcich merateľných ukazovateľov: zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných
budovách; odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov; podlahová plocha renovovaných verejných budov; kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl.
1
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riadiaceho orgánu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a z toho vyplývajúca možnosť rôzneho výkladu.
Nesprávne stanovenie cieľových hodnôt malo vplyv aj na následné nesprávne vykazovanie dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov po realizácii projektu, v monitorovacích správach. K najzávažnejším zisteniam kontrolórov patrí fakt,
že riadiaci ani sprostredkovateľský orgán neodhalili nesprávne hodnoty merateľných ukazovateľov nielen v procese schvaľovania projektov, ale ani v priebehu ich realizácie.
Nesprávne hodnoty merateľných ukazovateľov boli vykazované aj v záverečných monitorovacích správach projektu; napr.
v jednom prípade na základe nesprávne vykázanej dosiahnutej hodnoty merateľného ukazovateľa vykazoval projekt jeho
plnenie len na úrovni 27 %. Z preverenej vzorky siedmich projektov tak kontrolóri až v piatich prípadoch odhalili nedostatočné odborné hodnotenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a nedostatočnú kontrolu projektu.
NKÚ SR na základe preverenej vzorky projektov identifikoval riziko, že nesprávne určené cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sa môžu vyskytovať aj v ďalších projektoch.
Nesprávne hodnoty merateľných ukazovateľov projektu sú evidované aj v centrálnom informačnom monitorovacom systéme, ktorý ich vykazuje v rámci celkových údajov za operačný program. Majú tak negatívny vplyv na vypovedaciu
schopnosť merateľných ukazovateľov na úrovni celého programu IROP. Správne stanovené cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov a vykázané reálne dosiahnuté hodnoty sú pritom hlavným predpokladom pre naplnenie cieľa projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
V uplatňovanom systéme kontroly riadiaceho a sprostredkovateľského orgánu nebolo preukázané zabezpečenie overovania niektorých podmienok poskytnutia príspevku; napríklad podmienky nebyť dlžníkom na daniach, sociálnom
poistení a zdravotnom poistení. Kontrolóri pritom zdôrazňujú, že porušenie podmienok poskytnutia príspevku pri realizácii
projektu a počas jeho udržateľnosti môže viesť k povinnosti vrátiť príspevok alebo jeho časť. Ministerstvu pôdohospodárstva v tejto súvislosti kontrolóri odporučili využiť dobrú prax zistenú v rámci kontroly na ministerstve hospodárstva, ktoré
pre operačný program VaI pripravilo metodiku overovania podmienok poskytnutia príspevku vo fázach realizácie
a udržateľnosti projektu.
Ďalším zistením je, že riadiaci ani sprostredkovateľský orgán vo viacerých prípadoch neskontrolovali dodatky k zmluve
s dodávateľom či zhotoviteľom po ich predložení prijímateľom. Nepostupovali tak podľa zákona o finančnej kontrole a audite, ani podľa riadiacej dokumentácie.
Na strane prijímateľov príspevku kontrolóri zistili vo viacerých prípadoch nedodržanie povinností vyplývajúcich zo zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a tiež nesprávne stanovenie cieľových hodnôt a vykázanie reálne dosiahnutých hodnôt niektorých merateľných ukazovateľov projektu. Štyria prijímatelia v rámci ministerstva pôdohospodárstva nepredložili riadiacemu a sprostredkovateľskému orgánu dodatky k dodávateľským zmluvám na kontrolu verejného
obstarávania podľa zmluvy o poskytnutí NFP a v súlade s riadiacou dokumentáciou. V jednom projekte kontrolóri identifikovali nerelevantnú aktivitu projektu, ktorá mala následne vplyv na stanovenie a plnenie merateľných ukazovateľov projektu. U jedného prijímateľa bolo zistené porušenie základných princípov zákona o verejnom obstarávaní v prípade uzatvorenia dodatkov k zmluve o dielo so zhotoviteľom, ktoré sa týkalo navýšenia ceny diela. NKÚ SR postúpil toto zistenie
kontrolórov na základe dohody o spolupráci Úradu pre verejné obstarávanie na ďalšie riešenie.
Celkový objem prostriedkov na Integrovaný regionálny operačný program na roky 2014 – 2020 zo zdrojov Európskej únie
predstavuje takmer 1,7 miliardy eur. Ku dňu ukončenia kontroly (október 2019) bolo z tejto sumy vyčerpaných takmer
277,3 milióna eur, čo je 16,3 percenta. Do konca roka 2023 tak z celkovej alokácie ostáva vyčerpať 1,4 miliardy eur.
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Prehľad stavu čerpania finančných prostriedkov za IROP podľa prioritných osí poskytuje graf č. 1.

3.2 MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
Ministerstvo hospodárstva SR, ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie, vypracovalo
metodiku a právny dokument (v súlade so znením zmluvy o poskytnutí NFP) pre overovanie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré musí prijímateľ plniť počas jednotlivých fáz projektu.
Uvedený dokument hodnotia kontrolóri NKÚ SR ako príklad dobrej praxe. Jeho prínos možno vnímať v kontexte
zvýšenia prehľadnosti a jednotnosti postupov a procesov tak na strane prijímateľa, ako aj sprostredkovateľského
orgánu, a zároveň ako významný prevenčný krok pre zníženie chybovosti v jednotlivých fázach projektu.
Preverené projekty prijímateľov príspevku v rámci ministerstva hospodárstva boli zamerané na malé a stredné podniky,
konkrétne na posilnenie ich konkurencieschopnosti, zvýšenie technologickej a inovačnej úrovne a automatizáciu. Kontrola
na overenej vzorke projektov neidentifikovala nedostatky týkajúce sa nesprávnych hodnôt merateľných ukazovateľov.
U jedného z prijímateľov príspevku zistili kontrolóri porušenie podmienok poskytnutia príspevku tým, že sa počas udržateľnosti projektu stal daňovým dlžníkom a dlhy mal aj v zdravotnom a sociálnom poistení. Postup na riešenie takýchto
situácií má sprostredkovateľský orgán stanovený vo vyššie uvedenej metodike.

|8

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Celkový objem prostriedkov za dve prioritné osi Operačného programu Výskum a inovácie na roky 2014 – 2020 zo zdrojov
Európskej únie, ktoré sú plne v zodpovednosti ministerstva hospodárstva, predstavuje sumu vyššiu než 401 miliónov eur.
Ku koncu októbra 2019 bolo z tejto sumy vyčerpaných viac ako 78 miliónov eur, čo predstavuje takmer 20 percent. Do
konca roka 2023 z celkovej alokácie ostáva vyčerpať bezmála 323 miliónov eur (graf č. 2 ).

3.3 RIZIKÁ V PROCESE MONITOROVANIA A KONTROLY PROJEKTOV
U obidvoch kontrolovaných ministerstiev, pôdohospodárstva aj hospodárstva, zistili kontrolóri NKÚ SR prípady nedodržania lehôt stanovených v riadiacej dokumentácii, najmä čo sa týka výkonu kontroly verejného obstarávania. Dlhé lehoty
v rezorte hospodárstva sa týkali aj finančnej kontroly na mieste od jej vykonania po spracovanie správy z kontroly.
Nedodržiavanie lehôt zo strany riadiaceho a sprostredkovateľského orgánu spomaľuje realizáciu projektov a tým aj čerpanie finančných prostriedkov. Zvyšuje sa pritom riziko nesplnenia pravidla ,,n+3“ a ich následné prepadnutie, takzvaný
dekomitment.
Pravidlo ,,n+3“ určuje, že záväzok musí byť vyčerpaný do troch rokov od jeho prijatia. Podľa tohto pravidla prepadli na
konci roka 2018 finančné prostriedky za nedočerpaný záväzok roku 2015 a to za operačný program VaI v celkovej sume
81,4 milióna eur a za IROP 38,8 milióna eur. Za operačný program VaI prepadlo aj za nedočerpaný záväzok roku 2014
26,9 milióna eur. Dekomitment za OP VaI sa netýkal prioritných osí 3 a 4, ktoré sú výhradne v zodpovednosti MH SR.
Z dôvodu eliminácie rizika nedočerpania záväzku roku 2016 v OP VaI došlo dňom 13. 12. 2019 k zlúčeniu OP VaI s OP
Integrovaná infraštruktúra v rámci programového obdobia 2014 – 2020.
Plnenie merateľných ukazovateľov a cieľov projektov je nevyhnutné aj pre plnenie výkonnostného rámca a pridelenie výkonnostnej rezervy v súlade s článkom 22 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013.
Výkonnostná rezerva tvorí 6 % zdrojov pridelených EŠIF, ktorá sa stanoví v jednotlivých operačných programoch podľa
prioritných osí (okrem osí týkajúcich sa technickej pomoci) a prideľuje sa iba programom a prioritám, ktoré dosiahli svoje
čiastkové ciele.
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Európska komisia v roku 2019 zhodnotila plnenia čiastkových cieľov výkonnostného rámca na základe hodnôt ukazovateľov jednotlivých operačných programov dosiahnutých k 31. 12. 2018. Na základe preskúmania výkonnosti rozhodla
o pridelení výkonnostnej rezervy v celkovej hodnote 474,5 mil. eur za zdroj EÚ tým prioritným osiam, ktoré splnili čiastkové
ciele. V OP VaI v rámci prioritných osí zameraných na posilnenie konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov, ktoré v rozsahu celej alokácie riadi sprostredkovateľský orgán MH SR, bola výkonnostná rezerva pridelená v plnej
sume 25,4 mil. eur. V IROP bola pridelená rezerva len v rámci prioritnej osi zameranej na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie (prioritná os 4) v plnej sume 12,6 mil. eur a v prioritnej osi zameranej na bezpečnú
a ekologickú dopravu v regiónoch v prípade rozvinutého regiónu v plnej sume 1,3 mil. eur. Do prioritnej osi 4 bola v súlade
s poslednou revíziou IROP zároveň presunutá výkonnostná rezerva v celkovej sume 92,7 mil. eur z ostatných prioritných
osí IROP, v rámci ktorých neboli naplnené čiastkové ciele výkonnostného rámca.
Celkovo kontrolóri NKÚ SR zaznamenali v rámci kontrolnej akcie v šestnástich kontrolovaných subjektoch 27 zistení.
V prípade siedmich kontrolovaných prijímateľov príspevku v rezorte hospodárstva boli zistené nedostatky len u jedného
prijímateľa pre nesplnenie podmienok poskytnutia príspevku v čase udržateľnosti projektu. V rezorte pôdohospodárstva
boli zistené nedostatky u všetkých siedmich prijímateľov.
ODPORÚČANIE NKÚ SR PRE MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
V nadväznosti na vývoj operačného programu Výskum a inovácie a postupné ukončovanie projektov – zamerať dohľad
riadiaceho orgánu nad sprostredkovateľským orgánom, vnútornú kontrolu aj na overovanie plnenia cieľov a merateľných
ukazovateľov projektov
ODPORÚČANIA NKÚ SR PRE MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR
1. V rámci zistenej dobrej praxe vypracovať právny dokument, ktorý by jasne definoval spôsob overenia podmienok
poskytnutia príspevku vo fáze realizácie a udržateľnosti projektu a postup v prípade porušenia či pripustenia možnosti prerušenia plnenia vybraných podmienok.
2. Zamerať činnosť Útvaru vnútorného auditu aj na Integrovaný regionálny operačný program.
3. Zvýšiť dohľad ministerstva ako riadiaceho orgánu nad sprostredkovateľskými orgánmi a zamerať kontrolu aj na overovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov projektov.

4

REAKCIA KONTROLOVANÉHO SUBJEKTU

Kontrolované subjekty neuplatnili námietky voči pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti kontrolných zistení uvedených
v protokoloch o výsledku kontroly. Súčasne sa zaviazali prijať na odstránenie zistených nedostatkov opatrenia a následne
zašlú správu o ich splnení, resp. plnení. Plnenie prijatých opatrení bude NKÚ SR v rámci svojej činnosti monitorovať.
5

TÍM KONTROLÓROV

Kontrolnú akciu vykonali štyria kontrolóri NKÚ SR, pracujúci na odbore kontroly I., oddelení európskych fondov; z toho
traja s dlhoročnou odbornou praxou.
ZÁVER
Kontrola NKÚ SR sa sústredila na preverenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov projektov v rámci monitorovania
a výkonu kontroly projektov v programovom období 2014 – 2020.
Kontrola splnila svoj účel, jej výsledky môžu pomôcť zlepšiť systém kontroly a monitorovania mnohých neukončených
projektov. Zistenia kontroly sú tak významným prevenčným prvkom. Prínosom je aj identifikovaná dobrá prax na Ministerstve hospodárstva SR, ktorá môže byť príkladom aj pre ostatné riadiace a sprostredkovateľské orgány v rámci EŠIF.
Systémovo kontrola nadviazala na viaceré kontroly vybraných operačných programov v predchádzajúcich obdobiach.
Kontrolóri pri nich upozornili na nedostatky týkajúce sa nenaplnenia merateľných ukazovateľov a cieľov projektov, ktoré
| 10

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

riadiace a sprostredkovateľské orgány neodhalili. Tiež na nedostatočnú účinnosť kontroly na mieste a na nedostatky v monitorovaní realizovaných projektov.
V roku 2017 kontroloval NKÚ SR financovanie škôl a školských zariadení v rámci Regionálneho operačného programu za
programové obdobie 2007 – 2013, pričom už pri tejto kontrole upozornili kontrolóri na nejednoznačnú metodiku výpočtu
merateľných ukazovateľov v projektoch na zníženie energetickej náročnosti budov či na uvádzanie nesprávnych údajov
o merateľných ukazovateľoch v monitorovacích správach projektov.
NKÚ SR zašle záverečnú správu z kontroly monitorovania a výkonu kontroly projektov v programovom období 2014 –
2020 vláde Slovenskej republiky, Výboru NR SR pre financie a rozpočet a Výboru NR SR pre európske záležitosti.

KONTAKT
Najvyšší kontrolný úrad SR
Priemyselná 2
824 73 Bratislava 26
 02/501 14 911
 info@nku.gov.sk

Ministerstvo hospodárstva SR
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
 02/485 41 111
 info@economy.gov.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
 02/592 66 111
 info@land.gov.sk
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PRÍLOHA
Príloha č. 1: Projekty a prijímatelia IROP a OP VaI

Výber vzorky projektov IROP
Názov projektu
Revitalizácia MŠ Skalica – pracovisko: Pod kalváriou
Zvýšenie kapacity MŠ Boleráz nadstavbou
Rekonštrukcia MŠ Fedákova
Prístavba a nadstavba objektu ZŠ Kataríny Brúderovej a adaptácia priestorov
pre potreby MŠ
MŠ Šelpice formou modulov
Rozšírenie kapacít MŠ Kopčany
Rekonštrukcia budovy MŠ Horné Orešany – prístavba

Prijímateľ
Mesto Skalica
Obec Boleráz
Mestská časť Bratislava – Dúbravka
Mestská časť Bratislava – Vajnory
Obec Šelpice
Obec Kopčany
Obec Horné Orešany

Výber vzorky projektov OP VaI
Názov projektu
Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti GERI door, s.r.o.
Zvýšenie technologickej a inovačnej úrovne spoločnosti STOFINGSTAV,
s.r.o.
Automatizácia sladových síl
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti VALEUR, s.r.o.,
inováciou polygrafickej činnosti
Obstaranie inovatívnej technológie pre firmu A + Z Rišňovský, Halász, s.r.o.

Prijímateľ
GERI door, s.r.o.
STOFINGSTAV, s.r.o.
LYCOS – Trnavské sladovne,
spol. s r.o.
VALEUR, s.r.o.
A+Z Rišňovský, Halász, s.r.o.

Obstaranie inovatívnej technológie v GASTRO – HAAL, s.r.o.

GASTRO – HAAL, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti IN DESIGN, s.r.o.

Bóna LABELS, s.r.o.
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