
INFORMÁCIA O VÝZVE

Informácia o aktuálnej výzve na predkladanie žiadostí o ne ná -
vra t   ný fi nanč  ný príspevok pod Operačným programom Kon ku -
ren  cie  schop nosť a hospodársky rast na roky 2007 – 2013 na fi-
nancovanie aktivít na podporu zavádzania inovácií a tech no lo -
gic  kých transferov pre malých a stredných podnikateľov.

august/2008

PRO BONO
ŠP

E
C

IÁ
L



Ministerstvo hospodárstva SR 
– Národná agentúra pre rozvoj a malého a stredného podnikania (NADSME)

Mikro, malí a strední podnikatelia: 
podľa Odporúčaní Európskej komisie o definícii mikro, malých a stredných podnikov 
č. 2003/ 361/EC uvedená v prílohe Nariadenia (ES) č.364/2004 z 25.2.2004, fyzické
ale bo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) Obchodného zákon-
níka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávne-
ných projektov. 

Ďalšie podmienky oprávnenosti žiadateľa: 
žiadateľom nemôže byť podnik v ťažkostiach podľa usmernení Spoločenstva o štátnej
pomoci na zá chranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach v zmysle Ú. v. EÚ C 244
zo dňa 1. 10. 2004, zá roveň voči žiadateľovi nesmie byť vyhlásený konkurz, ani zača-
té kon  kurzné ani vyrovnávacie ko na nie 
– oprávnený žiadateľ nesmie pôsobiť v nasledovných odvetviach:

rybolov a akvakultúra, podnikom pôsobiacom v oblasti dopravy, lodiarsky priemy-
sel, uhoľný priemysel, oceliarsky priemysel, priemysel syntetických vlákien, čin nos -
ti sú v isiace s pr vo  výrobou poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I
k Zmluve o ES, pomoc na pod poru činností súvisiacich s vývozom do tretích krajín
alebo člen ských štátov, konkrétne po moc priamo súvisiacu s vyvážanými množ -
stva mi, so zria de ním a prevádzkou distribučnej siete alebo s inými súčasnými vý-
davkami spojenými s vývozom, pomoc, ktorá je podmienená uprednostňovaním
používania domáceho tovaru pred dovážaným.

– kritériom oprávnenosti žiadateľa je predloženie účtovnej závierky za celý rok
pred chádzajúci podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok (tj. za obdobie
od 1. 1. do 31. 12. roka predchádzajúceho roku podania žiadosti)

Pomoc bude poskytnutá na podporu nasledovných regiónov spadajúcich pod Cieľ Kon -
ver gen cia: Nitriansky, Trenčiansky, Trnavský, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský
a Košický kraj

Pre stanovenie oprávnenosti prijímateľa je rozhodujúce miesto realizácie oprávnené-
ho projektu, nie sídlo prijímateľa, pričom projekt môže byť realizovaný len na jed-
nom mieste.

Cieľom poskytnutia pomoci je zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov
zavedením inovatívnych a vyspelých technológií, vytvorenie prostredia na zvyšovanie
inovačného potenciálu podnikov v priemysle a v službách, rozvoj ekologických výrob
ako nevyhnutnosti na prípravu trvalo udržateľného rozvoja v priemysle.

Oprávnené aktivity: 
Oprávnené, sú projekty v oblasti zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií
v prie mysle a v službách, zamerané na:
1. Hmotné a nehmotné investície na nákup inovatívnych a vyspelých technológii,

strojov, prístrojov a zariadení

Oprávnení žiadatelia

Cieľ podpory

Oprávnené územie

Poskytovateľ pomoci
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Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Inovácie a technologické transfery
Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov 

OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
Schéma na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológii v priemysle a v službách 
(schéma pomoci de minimis)

Prioritná os č. 1
Opatrenie č. 1.1
Podopatrenie 1.1.1
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2. Hmotné a nehmotné investície na nákup technológii na efektívne zhodnotenie
prírodných zdrojov s cieľom zníženia negatívneho dopadu na životné prostredie. 

Oprávnené výdavky: 
– tie, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, aktuálne a ktoré sa

navzájom neprekrývajú, ich úhrada musí byť v súlade so slovenským právnym po-
riadkom a právnym poriadkom Európskych spoločenstiev, boli skutočne vynalože-
né počas realizácie projektu po podpise Zmluvy o NFP, sú odôvodnené a riadne
preu  ká za né výdavky vyplývajúce zo Sché my štátnej pomoci na podporu zavádza-
nia inovatívnych a vyspelých technológii v priemysle a službách

– výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku, pričom cena strojov, prí stro-
jov a za ria dení je definovaná podľa § 25 ods. (5) písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z.
o úč tov níc tve, 

– výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku na účely využívania ino-
vatívnych a vyspelých technológií, vrátane obstarania obslužného softvéru na
tech nológie obstarané v rámci projektu (výdavky na aktíva získané transferom
tech nológií prostredníctvom nadobudnutia patentových práv, licencií, know-how
alebo nep a ten  tovaných technických poznatkov) (pričom oprávnenými výdavkami
na účely obstarania uvedeného DNHM je obstarávacia cena definovaná podľa § 25
ods. (5) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, sú časne podiel výdavkov na ob-
staranie dlhodobého nehmotného majetku nesmie presiahnuť 25 % z celkových
oprávnených vý dav kov na projekt),

– rekonštrukcia a modernizácia prevádzkových priestorov, ktorá výhradne úzko sú -
vi sí so za bu  dovaním nových strojov, prístrojov a zariadení, výrobných postupov 
a tech no ló gie (rea li  zá cia malých stavebných úprav, uvedené nezahŕňa re kon štruk -
ciu ad mi nis tratívnych budov a vý stav bu nových priestorov) vo výške maximálne 20 %
z celkových oprávnených výdavkov na projekt.

Majetok (hmotný aj nehmotný) obstaraný v rámci projektu musí byť používaný vý luč -
ne prijí ma teľom pri výkone podnikateľskej činnosti v rámci projektu, na ktorý sa po-
moc poskytuje; musí byť zaradený a zostať v majetku prijímateľa minimálne 5 rokov
po ukončení realizácie projektu (odpisovanie majetku); a musí byť zakúpený od tre-
tích strán na základe výsledkov obchodnej v erejnej súťaže vykonanej v zmysle Ob -
chod ného zákonníka,

Objekty, kde sa projekt realizuje musia byť vo vlastníctve žiadateľa s výnimkou po-
zemkov, ktoré môžu byť v prenájme žiadateľa (zmluvne dohodnutý prenájom medzi
vlast níkom nehnuteľnosti a žiadateľom na minimálne 5 rokov nasledujúcich po roku
ukončenia realizácie projektu, so zadefinovaním predkupného práva žiadateľa, za re -
gis trované na príslušnej správe katastra nehnuteľností, k žiadosti sa dokladá aj list
vlast níctva majiteľa nehnuteľnosti). 

Neoprávnené výdavky:
úroky z úverov a pôžičiek, leasing, poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky,
pokuty a penále, poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane, výdavky na od -
sta venie atómových elektrární z prevádzky, výdavky na nákup pozemkov a ne hnu teľ -
no tí, výdavky na ob sta ra  nie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, výdav-
ky vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku, výdavky na jednoduché
na hradenie zastaraných strojov/prí stro jov/za ria de ní novými strojmi/prístrojmi/za ria -
de  niami s takou istou výkonnosťou; všetky osobné výdavky, pre vádzkové výdavky, vý-
davky vynaložené v súvislosti s vypracovaním predloženého projektu, zaplatená daň 
z pridanej hodnoty v prípade, ak je prijímateľ platiteľ DPH v súlade s Nariadením EK
č. 1145/2003, ktorým sa mení Nariadenie Rady ES č. 1685/2000, výdavky na mar ke ting.

Minimálna výška pomoci: 20 000 EUR
Maximálna výška pomoci prijímateľovi nesmie presiahnuť 200 000 EUR, v priebehu
aké hokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených pre túto výzvu je 1 mld. Sk.
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Miera spolufinancovania žiadateľa: 
Región Stredné a Východné Slovensko min 50 % z oprávnených výdavkov
Región Západné Slovensko min 60 % z oprávnených výdavkov

17. októbra 2008 do 16,00 hod.

www.economy.gov.sk
www.nadsme.sk
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Informácie uvedené v predmetnom bulletine boli spracované spoločnosťou Tamus a. s. ako bonus pre všetkých klientov advokátskej kancelárie ULC Čar -
no gurský s.r.o. a tiež pre pravidelných čitateľov bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO z radov odbornej i laickej verejnosti. Aj napriek tomu, že tento
bul letin bol zostavovaný s ma ximálnou starostlivosťou, advokátska kancelária ULC Čarnogurský s.r.o. ani spoločnosť Tamus a. s. nepreberajú zodpoved-
nosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani za akékoľvek škody vzniknuté z aktivít konaných na základe informácií uvedených v tomto dokumente. 

Informácie uvedené v tomto bulletine nie sú poskytovaním právnych rád ani inou formou poradenstva. Žiadna z informácií uvedených v tomto bulletine
ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál nie je ponukou, návrhom, obchodom ani odporúčaním pred rozhodnutím. Z obsahu tohto bulletinu nemožno odvod-
zovať žiadne práva a povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej povahy, neobsahuje komplexnú analýzu oblastí, ktoré sú v ňom
spomínané, a preto aplikácia vyššie uvedených informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych okolností prípadu. Z uvedených dôvodov pri
konkrétnych krokoch či postupoch preto vždy odporúčame vyhľadať a využiť profesionálne konzultácie a poradenstvo. 

Zobrazovaný, tlačený a akýmkoľvek iným spôsobom použitý obsah alebo súčasť obsahu tohto bulletinu môžu byť využité len na súkromný účel. Obsah
alebo súčasť obsahu tohto bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál nie je možné využívať pre účely zisku, alebo ponúkať svojim klientom ako svoj
vlastný bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Tamus a. s. Podmienka predchádzajúceho súhlasu sa vzťahuje i na odberateľov z oblasti
poskytovateľov tlačových a informačných služieb a médií. 

V prípade záujmu o ďalšie informácie alebo o poskytnutie individuálneho poradenstva či konzultácií nás neváhajte kontaktovať na uvedených adresách.

© Tamus a. s., 2008 
© ULC Čarnogurský s.r.o., 2008

TAMUS a. s. 
Záhradnícka 51
821 08 Bratislava, Slovensko
Tel.: +421-2-5020 2222
Fax: +421-2-5020 2220
E-mail: tamus@tamus.sk

Bratislava - Slovensko
Tvarožkova 5, P.O.BOX 21 

814 99 Bratislava, Slovensko
Tel.: +421-2-5720 1717 
Fax: +421-2-5720 1777

Skype: ulcbratislava
E-mail: office@ulclegal.com

Brescia - Taliansko
Via Val Giudicarie 4
251 23 Brescia, Taliansko
Tel.: +39-030–221 932 33
Fax: +39-030–221 932 02
Skype: ulcbrescia
E-mail: brescia@ulclegal.com

Kyjev - Ukrajina
172 Gorkogo St., Suite 1316
031 50 Kyjev, Ukrajina
Tel.: +38-044-521 21 10
Fax: +38-044-529 17 32
Skype: ulckyiv
E-mail: kyiv@ulclegal.comwww.ulclegal.com
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