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1.
Základné informácie o výzve



Identifikácia výzvy 

Kód výzvy OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-01

Operačný program Operačný program Výskum a inovácie
Prioritná os 3 – Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP 
Špecifický cieľ  3.3.1 – Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Schéma pomoci de 
minimis

Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov 
grantovou formou

Celková alokácia výzvy 39.500.000 EUR zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR)

Poskytovateľ Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako SO prostredníctvom 
Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry 



Oprávnenosť žiadateľa
• Výzva je určená pre podnikateľov – fyzické (oprávnené 

podnikať na základe živnostenského oprávnenia) a právnické 
osoby (mikro-, malé a stredné podniky). 

• Podnikateľský subjekt musí ku dňu predloženia žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok existovať minimálne 36 
mesiacov

• Žiadateľ nesmie byť v podnik v ťažkostiach, a zároveň voči 
nemu nesmie byť nárokované vrátenie pomoci na základe 
predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie.

*	Pre	definíciu	veľkosti	podniku	pozri	
http://www.sbagency.sk/sites/default/files/011_definicia_msp.pdf



Typ výzvy a termíny predkladania projektov

• Otvorená výzva s hodnotiacimi kolami:
§ Uzavretie 1. kola 13.01.2017
§ Uzavretie 2. kola 31.03.2017
§ Uzavretie 3. – n. kola posledný pracovný deň každého 

nasledujúceho nepárneho mesiaca

• Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu nesmie 
presiahnuť 12 mesiacov. 



Intenzita a výška pomoci

Maximálna	intenzita	pomoci	 50%

Maximálna	intenzita	pomoci	pre	okresy:	Lučenec,	Poltár,	
Revúca,	Rimavská	Sobota,	Veľký	Krtíš,	Kežmarok,	Sabinov,	
Svidník,	Vranov	nad	Topľou,	Rožňava,	Sobrance,	Trebišov	

65%

Minimálna	výška	príspevku	na	1	projekt		50	000	Eur
Maximálna	výška	príspevku	na	1	projekt		200	000	Eur



Oprávnenosť miesta realizácie projektu

• Trnavský kraj, Trenčianky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, 
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj

• Pre posúdenie, či sa projekt bude realizovať na oprávnenom 
mieste, je rozhodujúce miesto realizácie projektu a nie 
miesto sídla žiadateľa.



Oprávnené aktivity projektov
• Rozvoj existujúcich MSP: 

§ Nákup nových technológií, vrátane prenájmu alebo obstarania 
prevádzkových priestorov, v ktorých bude realizovaná produkcia žiadateľa;

§ Marketingové aktivity súvisiace s uvedením nového/inovovaného produktu;
§ Tlmočnícke, prekladateľské, právne služby súvisiace s realizáciou hlavnej 

aktivity projektu.



Oprávnené aktivity projektov

• Rozvoj  elektronického podnikania MSP

§ Technická podpora pri tvorbe web stránok firiem, e-shopov 
a pod. formou vytvorenia generických aplikácií;

§ Finančná podpora na tvorbu aplikácií pre elektronické 
podnikanie.



Oprávnenosť výdavkov projektu

§ obstaranie dlhodobého nehmotného majetku – oprávnené skupiny 
výdavkov 013 – Softvér, 014 – Oceniteľné práva, 019 – Ostatný 
dlhodobý nehmotný majetok, vrátane nadobudnutia patentových 
prác.

§ obstaranie dlhodobého hmotného majetku – oprávnené skupiny 
výdavkov 022 – Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných 
vecí.

§ Obstaranie zásob – oprávnené výdavky skupiny výdavkov  112 –
Zásoby.



Oprávnenosť výdavkov projektu

§ Oprávnené výdavky skupiny výdavkov 518 – Ostatné služby -
nájomné; služby výpočtovej techniky, tlač; právne služby, tlmočnícke 
a prekladateľské služby, výdavky na vývoj, ak nespĺňajú podmienku 
aktivácie, výdavky na výskum; obstaranie nehmotného majetku, 
ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok a ocenenie nižšie 
alebo rovné sume podľa osobitného predpisu, ktorý podľa 
rozhodnutia účtovnej jednotky nebol zaradený ako dlhodobý 
nehmotný majetok; výdavky na marketing produktu žiadateľa, ktorý 
je predmetom projektu (iba v podobe priamych výdavkov).

§ Oprávnené výdavky skupiny výdavkov 551 – Odpisy



Oprávnenosť výdavkov projektu

Percentuálne limity oprávnenosti:
• Výdavky na stavebné práce súvisiace s osadením obstaranej 

technológie nesmú prekročiť 20 % celkových oprávnených 
výdavkov.

• Výdavky na marketing nesmú prekročiť 10 % celkových 
oprávnených výdavkov.

• Výdavky na právne služby, tlmočnícke a prekladateľské služby 
nesmú úhrnne prekročiť 10 % celkových oprávnených výdavkov.



Neoprávnené výdavky

• mzdové výdavky,
• výdavky na prípravu ŽoNFP a riadenie projektu vrátane výdavkov 

na realizáciu VO;
• výdavky na nákup pozemkov a nehnuteľností;
• výdavky na stavebné práce, okrem drobných stavebných prác súvisiacich s 

osadením obstaranej technológie;
• výdavky vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku, resp. 

z časti použitého (repasovaného); 
• výdavky na opravu a údržbu, pravidelné obnovovacie investície súvisiace s 

výmenou strojov, prístrojov, zariadení a technológií;
• prevádzkové výdavky;



Neoprávnené výdavky
• výdavky na leasing; 
• výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení s výnimkou uvedenou 

vyššie; 
• výdavky na jednoduché nahradenie zastaraných strojov/prístrojov/zariadení/technológií novými 

strojmi/prístrojmi/zariadeniami/technológiami s rovnakými, resp. horšími technickými 
parametrami; 

• DPH v prípade, keď je nárokovateľná na vrátenie akýmkoľvek spôsobom;
• rezerva na nepredvídané výdavky;
• výdavky na poistenie majetku nadobudnutého v súvislosti s realizáciou projektu;
• poplatky (správne, colné, bankové a pod.) a kurzové straty;
• sankčné poplatky, pokuty a penále, prípadne ďalšie sankčné výdavky, či už dohodnuté 

v zmluvách alebo vzniknuté z iných príčin;
• výdavky na predĺženie záručnej doby technológií nad zákonom určenú záručnú dobu.
• Napr. pokuty uložené v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov za 

porušenie princípu „znečisťovateľ platí“ a iné druhy uložených peňažných alebo nepeňažných 
sankcií.



2.
Hodnotiace kritériá



02/ Kritéria na výber projektov
Hodnotiace	
kritérium

Predmet	hodnotenia Typ	kritéria Hodnotenie Maximum	
bodov

1 Príspevok 
navrhovaného 
projektu s cieľom 
a výsledkom 
operačného 
programu 
Výskum a 
inovácie

1.1  Je projekt v súlade s intervenčnou stratégiou OP? Vylučovacie kritérium ÁNO/NIE -

1.2 Do akej miery prispieva projekt k dosiahnutiu špecifických cieľov OP? Bodované 1-6 6

1.3 Prispieva projekt k plneniu cieľov  RIS3 SK? Bodované 0;2 2

1.4 Aká je veľkostná kategória podniku žiadajúceho pomoc? (veľký – 0 
bodov, stredný - 1 bod, malý - 2 body, mikro – 3 body)

Bodované 0-3 3

1.5 Región prijímajúci pomoc (posudzuje sa sociálno-ekonomická situácia 
regiónu v ktorom sa bude projekt realizovať – miera evidovanej 
nezamestnanosti:
-Menšia alebo rovná 5% = 0 bodov
-Väčšia než 5% a menšia príp. rovná 10% = 1 bod
-Väčšia než 10% a menšia príp. rovná 15% = 2 body
-Väčšia než 15% a menšia príp. rovná 20% = 3 body
-Väčšia ako 20% = 4 body)

Bodované 0-4 4

SPOLU 17



02/ Kritéria na výber projektov
Hodnotiace	
kritérium

Predmet	hodnotenia Typ	kritéria Hodnotenie Maximum	
bodov

2 Navrhovaný 
spôsob realizácie 
projektu

2.1 Do akej miery prispievajú hlavné aktivity projektu k plneniu cieľov 
projektu a dosiahnutiu merateľných ukazovateľov? Hodnotenie 
predpokladá dosiahnutie plný počet bodov.
V prípade, že hodnotiteľ dospeje k záveru, že ukazovatele nie je možné 
projektom dosiahnuť, vylúči projekt z hodnotenia.

Bodované 0-4 4

2.2 Do akej miery sú plánované aktivity vhodne nastavené z vecného a 
časového hľadiska?
V prípade, že hodnotiteľ dospeje k záveru, že z časového alebo vecného 
hľadiska nie je možné projekt úspešne zrealizovať, vylúči projekt z 
hodnotenia.

Bodované 0-2 2

SPOLU 6



02/ Kritéria na výber projektov
Hodnotiace	
kritérium

Predmet	hodnotenia Typ	kritéria Hodnotenie Maximum	
bodov

3 Administratívna a 
prevádzková kapacita 
žiadateľa

3.1 Do akej miery sú zabezpečené administratívne a odborné 
kapacity na riadenie a realizáciu projektu? Posudzuje sa 
odborná spôsobilosť členov projektového tímu. 
Administratívne a odborné kapacity môžu byť zabezpečené 
buď interne alebo externe.

Bodované 0-2 2

3.2 Disponuje žiadateľ dostatočnými materiálno-technickými 
a prevádzkovými kapacitami na realizáciu projektu? 
Vybavenie, ktoré je predmetom projektu, nebude 
posudzované.

Bodované 0-2 2

SPOLU 4



02/ Kritéria na výber projektov

Hodnotiace	
kritérium

Predmet	hodnotenia Typ	kritéria Hodnotenie Maximum	
bodov

4 Finančná a 
ekonomická stránka 
projektu

4.1 Do akej miery sú výdavky projektu oprávnené? V 
prípade, ak hodnotiteľ identifikoval výdavky, ktoré nespĺňajú 
hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť, je povinný ich 
adekvátne krátiť. Ak nie sú krátené výdavky, projekt 
získava max. bodov, ak hodnotiteľ skráti výdavky pod 
minimálnu hodnotu pomoci projekt bude vylúčený z 
hodnotenia.

Bodované 0-4 4

4.2 Je podnik žiadateľa aktívny? (predpokladá sa použitie 
ukazovateľov – podiel vlastných aktív k výške celkových 
výdavkov projektu alebo obrátka aktív podniku)

Vylučovacie kritérium ÁNO/NIE -

4.3 Aká je finančná situácia žiadateľa? (na základe finančnej 
analýzy, vychádza sa z údajov z účtovných závierok)

Bodované 0-4 4



02/ Kritéria na výber projektov

Hodnotiace	
kritérium

Predmet	hodnotenia Typ	kritéria Hodnotenie Maximum	
bodov

4 Finančná a 
ekonomická stránka 
projektu

4.4 Do akej miery má projekt zabezpečené praktické využitie 
výsledkov v budúcnosti?  (udržateľnosť)

Bodované 0,2,4 4

4.5 Aká je finančná udržateľnosť projektu?  (posudzuje sa na 
základe finančnej analýzy založenej na predpokladoch 
ďalšieho vývoja podniku žiadateľa)

Bodované 0- 4 4

SPOLU 16

Maximálny počet bodov = 41
Minimálny počet bodov, ktoré musí ŽoNFP dosiahnuť = 25



3.
Náležitosti žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok (ŽoNFP)



03/ ŽoNFP

Povinné prílohy:

1. Podnikateľský plán – záväzný formulár vrátane finančného 
modelu.

2. Doklad na preukázanie právnej subjektivity – výpis z OR SR, 
ŽR SR

3. Vyhlásenie o veľkosti podniku – vzor vyhlásenia je súčasťou 
výzvy



03/ ŽoNFP

4. Potvrdenie z daňového úradu – originál, resp. úradne overená kópia 
nie staršia ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP

5. Potvrdenie Sociálnej poisťovne  - originál, resp. úradne overená 
kópia nie staršia ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP

6. Potvrdenie zdravotných poisťovní – potvrdenie zo všetkých 
zdravotných poisťovní, že nie je dlžníkom poistného na zdravotné 
zabezpečenie (doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu 
predloženia ŽoNFP)

7. Účtovná závierka – predkladá sa za posledné dva ukončené účtovné 
obdobia, ak má žiadateľ účtovné závierky zverejnené v Registri 
účtovných závierok predkladá vyhlásenie o ich zverejnení v 
požadovanom rozsahu.



03/ ŽoNFP

8. Potvrdenie o zabezpečení finančný zdrojov spolufinancovania 
projektu – dokladuje sa potvrdením banky, že žiadateľ disponuje 
potrebnou výškou finančných prostriedkov, platným záväzným 
úverovým prísľubom, platnou úverovou zmluvou (doklad nesmie byť 
starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP).

9. Výpis z registra trestov – štatutárneho orgánu žiadateľa uvedeného v 
OR SR/ŽR SR  aj za žiadateľa PO (doklad nesmie byť starší ako 3 
mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP).

10. Dokumentácia k oprávneným výdavkom - vykonanie prieskumu trhu 
na všetky výdavky projektu, minimálne tri cenové ponuky na každý 
logický celok.

11. Odborné stanovisko okresného úradu – dopad projektu na územia 
sústavy NATURA2000



03/ ŽoNFP

12. Podrobný rozpočet projektu – podklad k rozpočtu projektu je 
vykonaný prieskum trhu, splnenie min. a max. výšky príspevku.

13. Doklad preukazujúci vlastnícky alebo iný právny vzťah žiadateľa 
k nehnuteľnostiam, ktoré súvisia s realizáciou projektu –
nehnuteľnosti musia byť vo výlučnom vlastníctve, podielovom alebo 
bezpodielovom spoluvlastníctva alebo v prenájme žiadateľa.

14. Potvrdenie miestne príslušného inšpektorátu práce – žiadateľ 
neporušil zákaz nelegálenej práce počas predchádzajúcich 5 rokov od 
predloženia ŽoNFP (doklad nesmie byť starší ako 3 mesiaceku dňu 
predloženia ŽoNFP).



03/ ŽoNFP

15.  Dokumenty preukazujúce oprávnenosť z hľadiska plnenia 
požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na ŽP.

16. Doplňujúce údaje – identifikácia oblasti špecializácie RIS3 SK; 
identifikácia a zdôvodnenie stupňa inovácie; súpis pomoci de minimis



Kontakt

Miroslava Šrobárová
0902 900 860

miroslava.srobarova@centire.com


