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Úvod

Správa o vyhodnotení  výzvy  je vypracovaná v zmysle bodu (II.2)  materiálu  „Správa  o záveroch 

a odporú aniach  vyplývajúcich  zč  dotazníka  Právna  ochrana  pred  netransparentnos ou,  zneužívanímť  

a konfliktom  záujmov  vo  vz ahu  kť  rozhodovaniu  o využívaní  fondov  EÚ v SR“.  Uvedený  materiál  bol 

schválený Uznesením vlády SR . 797/2004 zo d a 18.8.2004.č ň

Predmetom  tejto  správy  je  zhodnotenie  výzvy  SOP PS-2004-1.2,  ktorá  bola  vyhlásená  Riadiacim 

orgánom  pre  Sektorový  opera ný  program  Priemysel  ač  služby  d a  7.  apríla  2004  v  spolupráci  sň  

Národnou  agentúrou  pre  rozvoj  malého  a stredného  podnikania  (NARMSP). Výzva  vyhlásená  v  rámci 

opatrenia  1.2  „Podpora  budovania  a rekonštrukcie  infraštruktúry“  bola  zameraná  na  podporu  rozvoja 

podnikania  v oblasti  priemyslu  a služieb,  zvýšenie  zamestnanosti  a kvali ty  života  v regiónoch 

prostredníctvom  verejného sektora.  Uvedené opatrenie  zah a oprávnené  aktivi ty  podpory  budovaniaŕň  

inkubátorov,  podpory  budovania  technologických  parkov  a podpory  budovania  výskumných 

a vývojových centier.

Správa  sa  zaoberá  zhodnotením  procesnej,  ako  aj  obsahovej  asti  predmetnej  výzvy,č  

definovaním vzniknutých  nedostatkov,  resp.  problémov,  ako aj  návrhom  možných  riešení v  oblastiach 

delegovaných právomocí z RO na SO/RO.



1.  Informácia  o priebehu  výzvy,  vrátane  identifikácie  problémov,  ktoré  sa 

vyskytli  a informácie  o s ažnostiach  žiadate ov  týkajúcich sa poskytovaniať ľ  

informácií,  kvality  pokynov  a dokumentov  zverejnených  ako  sú as  výzvy,č ť  

hodnotenia  a výberu  projektov.

1.1.  Informácia  o procese vyhlásenia  výzvy

Ministerstvo  hospodárstva Slovenskej republiky  ako RO pre SOP PS vyhlásilo d a 7. apríla 2004ň  

výzvu  na  predkladanie  projektov  v rámci  Sektorového  opera ného  programu  Priemysel  a  služby,č  

Priorita  1:   Rast  konkurencieschopnosti  priemyslu  a  služieb  s  využitím  rozvoja  domáceho  rastového 

potenciálu,  Opatrenie 1.2 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry.  

Výzva  na  predkladanie  projektov  bola  vyhlásená  na  všetky  oprávnené  aktvi ty  opatrenia, 

v rámci  ktorých  implementa ná  agentúra  NARMSP  zabezpe ovala  implementáciu  pre  asč č č ť 

podnikate ské  inkubátory,  technologické  parky  aľ  výskumno-vývojové  centrá  a implementa náč  

agentúra SARIO pre as  priemyselné parky  ač ť  výrobné haly.

Termín uzávierky  na predkladanie  projektov  v rámci  vyhlásenej  výzvy  bol  stanovený  na 31.  8. 

2004  do  16,00  hod.  Prijímanie  žiadostí  prebehlo  plynule,  bez  asového  zdržania.  č V stanovenom 

termíne  bolo  na  Národnú  agentúru  pre  rozvoj  malého  a stredného  podnikania  doru ených  17  žiadostíč  

o poskytnutie  nenávratného finan ného príspevku.č  

Celková  výška  predložených  žiadostí  o poskytnutie  NFP (celkové  náklady  na  projekt)  dosiahla 

sumu  1.389.389.922,40  Sk.  Celková  výška  oprávnených  nákladov  žiadostí  o poskytnutie  NFP dosiahla 

sumu 1.359.671.352,40 Sk. Požadovaná výška NFP dosiahla sumu 1.289.304.259,78 Sk.

Z h adiska  regionálneho  rozdelenia  najviac  žiadostí  oľ  poskytnutie  NFP bolo  predložených 

z regiónov  Banská  Bystrica  a Košice,  a to  zhodne  po  5  projektov.  Najmenej  projektov  bolo 

predložených z regiónov Nitra,  Prešov a Tren ín – zhodne po 1 projekte.č

Najviac projektov  bolo predložených obcami  a mestami  (76,4  %). Samosprávne kraje  predložil i 

2  projekty  (11,8  %) a v dvoch  prípadoch  išlo  o združenie  právnických  osôb založené obcou,  mestom, 

resp. mestskou as ou ač ť  univerzitou  (11,8 %). 

Pri  porovnaní  záujmu  o oprávnené  aktivi ty  v zmysle  Opatrenia  1.2  v gescii  NARMSP najviac 

projektov  bolo  zameraných  na  budovanie  podnikate ských  inkubátorov  – 11  (64,7  %).  Zameranieľ  

projektov  na budovanie technologických parkov  a na budovanie výskumno-vývojových  centier  pre MSP 

bolo zhodne v 3 projektoch. 

A. Základné  sumárne  informácie  o žiadate ochľ



Spolu:
VÚC 

B.Bystric
a

VÚC
Košice

VÚC
Nitra

VÚC
Prešov

VÚC
Tren ínč

VÚC
Trnava

VÚC
Žilina

po et  žiadate ovč ľ 17 5 5 1 1 1 2 2

v % 29,4 % 29,4 % 5,9% 5,9% 5,9% 11,8% 11,8%

pod a právľ nej 
formy:
obec / mesto 13 4 4 1 1 2 1
VÚC 2 1 1
záujm.  združenie 
právn.  osôb 2 1 1

pod a po tuľ č  
pracovníkov:
11 – 50 2 1 1
51 – 250 6 2 3 1
251 – 500 2 1 1
501 – 1000 1 1
neuvedené 6 2 2 1 1

B. Základné  sumárne  informácie  o projektoch

Preh ad  prijatých  žiadostí  oľ  poskytnutie  NFP pod a oprávnených  aktivít  vľ  rámci  jednotlivých 
regiónov

Spolu:
VÚC 

B.Bystric
a

VÚC
Košice

VÚC
Nitra

VÚC
Prešov

VÚC
Tren ínč

VÚC
Trnava

VÚC
Žilina

po et  žiadostíč 17 5 5 1 1 1 2 2

v % 100 29,4 % 29,4 % 5,9% 5,9% 5,9% 11,8% 11,8%

ty
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podnikate skľ
ý inkubátor

11
64,7 % 2 4 1 - 1 2 1

technologický
park

3
17,65 % 2 - - 1 - - -

vedecko-
výsk.
centrum

3
17,65 %

1 1 - - - - 1

Preh ad  prijatých  žiadostí  oľ  poskytnutie  NFP v lenení  pod a  nákladov  ač ľ  požadovanej  výšky 
NFP v rámci  jednotlivých  regiónov  

Región Celková výška nákladov
v SKK

Výška oprávnených 
nákladov v SKK

Požadovaná výška NFP
v SKK

VÚC Trnava           102 871 252,40            100 571 252,40              95 543 039,78    

VÚC Tren ínč             45 017 000,00              42 209 000,00              40 098 000,00    

VÚC Nitra           116 000 000,00            116 000 000,00            110 200 000,00    

VÚC Banská Bystrica           533 868 000,00            520 897 284,00            494 720 620,00    

VÚC Žilina           282 727 000,00            279 948 827,00            263 701 900,00    

VÚC Prešov           103 113 570,00            102 396 000,00              97 276 000,00    

VÚC Košice           205 792 113,20            197 648 113,20            187 764 700,00    

 Celkom        1 389  388  935,60       1 359  670  476,60       1 289  304  259,78  

1.2  Zabezpe enie  informovanosti  po as priebehu  výzvyč č

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania zrealizovala informa né stretnutiač  

pre  Informa né  centrá  prvého  kontaktu,  Centrá  prvého  kontaktu,  RPIC, BIC ač  pod.  Záujemcovia  boli 

informovaní  o systéme  štrukturálnych  fondov,  Sektorovom  opera nom  programe  Priemysel  ač  služby, 

Opatrení  1.2  „Podpora  budovania  a rekonštrukcie  infraštruktúry“  a  podmienkach  predkladania 

projektov,  vrátane  informácií  o žiadosti  o poskytnutie  nenávratného  finan ného  príspevku,  oč  osnove 

projektu  a povinných prílohách.



Národná  agentúra  zárove  pripravila  informa ný  bullet in  kň č  Opatreniu  1.2,  ktorý  obsahoval 

informácie  o oprávnených  žiadate och,  oprávnených  aktivi tách,  oprávnených  nákladoch,  finan nýchľ č  

aspektoch,  žiadosti  o poskytnutie  NFP,  osnove  projektu,  o predpokladoch  prijate nosti  aľ  pod. 

Informa ný  bulletin  bol  distribuovaný  Informa ným  centrám  prvého  kontaktu,  RPIC, BIC,  CPK, RRAč č  

a regionálnym  združeniam ZMOS.

Národná agentúra poskytovala informácie a metodickú pomoc žiadate om oľ  poskytnutie  NFP na 

osobných  stretnutiach,  telefonicky,  e-mailom  a písomne.  asto  kladené  otázky  boli  konzultovanéČ  

s implementa ným manažérom RO ač  boli  zverejnené na internetovej  stránke NARMSP.

Naj astejšie dotazy smerovali  do nasledovných oblastí:č

- oprávnenos  aktivi tyť      ,  vrátane  definovania  požiadaviek,  resp.  odporú aní  pre  naplnenie  podstatyč  

podnikate ského inkubátora,  technologického parku, resp. výskumno-vývojového centra,ľ

- oprávnenos  žiadate a  ať ľ             oprávnenos  partnerať      ,  osobitne  právne  formy  partnerst iev  a možnosť 

participácie existujúcich združení,

- oprávnenos  nákladovť      ,  osobitne  technické  a technologické  vybavenie,  poradenstvo  pri 

riadení/implementovaní projektov,  náklady na publici tu,

- prílohy  k             žiadosti  o             poskytnutie  NFP       – osobitne  potvrdenie  príslušnej  finan nej  správy,  stanoviskoč  

VÚC k projektom,  výro ná  správa  žiadate a,  stavebné  povolenie,  územný  plán  obce,  záväznéč ľ  

stanovisko  dodávate ov  vody  apod.,  výsledky  posúdenia  vplyvu  projektu  na  životné  prostredie,ľ  

výpis  z katastra  nehnute ností  vs.  list  vlastníctva,  dlhodobý  prenájom,  záložné  právo,  verejnéľ  

obstarávanie, riešenie irelevantnosti  príloh,

- prílohy k             osnove projektu       – riešenie relevantnosti  príloh.

Za  ú elom  kvali tnej  prípravy  dokumentácie  žiadosti  oč  poskytnutie  nenávratného  finan néhoč  

príspevku  vytvori la  sekcia  ŠF širokú  paletu  informa ných  ač  konzulta ných  zdrojov.  Žiadate om  bolič ľ  

k dispozícii:

a) internetová  stránka NARMSP – www.nadsme.sk  , 

b) podstránka tzv.  naj astejšie kladených otázok č (Frequently  asked  questions – FAQ),

c) informa né  ač  prezenta né  materiályč  vz ahujúce sa kť  danému opatreniu  – distribúcia  po asč  

workshopu a priamo  poštou  na ICPK  a na alších relevantných  partnerov  pod a zadefinovaniaď ľ  

potrieb,

d) e-mailová korešpondencia, osobné a telefonické konzultácie so zástupcami  sekcie ŠF,

e) kontaktná  osoba pre  verejnos  ať  poskytovanie  informácií  o alších  kontaktných  miestach  preď  

žiadate ov.ľ

Zástupcovia  sekcie  ŠF  sa  zárove  zú ast ovali  na  rôznych  seminároch,  prednáškach  aň č ň  

konferenciách,  kde poskytovali  komplexné  informácie  o možnostiach  a postupoch erpania  finan nýchč č  

prostriedkov  v rámci  SOP PS – Opatrenie 1.1. a Opatrenie 1.2.

http://www.nadsme.sk/


 Preh ad  oľ  návštevnosti  web  stránky  NARMSP sekcie  štrukturálnych  fondov  v roku  2004 

poskytuje  nasledovná tabu ka:ľ

MESIAC NÁVŠTEVNOSŤ
JANUÁR -
FEBRUÁR -
MAREC -
APRÍL 3 852
MÁJ 3 644
JÚN 3 236
JÚL 3 828
AUGUST 3 304
SEPTEMBER 4 292
OKTÓBER 1 770
NOVEMBER 1 386
DECEMBER 537
 

 Preh ad oľ  návštevnosti  web stránok NARMSP sekcie štrukturálnych fondov v roku 2005:

 

MESIAC NÁVŠTEVNOSŤ
JANUÁR 1 140
FEBRUÁR 1 044
MAREC 1 177
APRÍL 987
MÁJ 617
JÚN 2 641
JÚL 1 549
AUGUST 333
SEPTEMBER 4 292
OKTÓBER 1770
NOVEMBER 716
DECEMBER 810

 Preh ad oľ  návštevnosti  web stránok  NARMSP sekcie  štrukturálnych  fondov  v roku  2006  – stav 

k 30. 04. 2006:

 

MESIAC NÁVŠTEVNOSŤ
JANUÁR 490
FEBRUÁR 230
MAREC 110
APRÍL 100
 

1.3 Identif ikácia  zistených nedostatkov,  resp.  problémových  okruhov  

V etape  od  vyhlásenia  výzvy  na  predkladanie  žiadostí  o poskytnutie  NFP po  uzávierku  výzvy 

nezaznamenala NARMSP zo strany  verejnosti,  resp. záujemcov  o poskytnutie  informácií  k podmienkam 

výzvy žiadne s ažnosti,  resp. námietky.ť

Dotazy  žiadate ov  aľ  otázky  súvisiace  s prípravou  žiadostí  o poskytnutie  NFP boli  priebežne 

riešené v spolupráci  s riadiacim  orgánom pre SOP PS. V prípade asto sa opakujúcich otázok vydal  ROč  

pre SOP PS usmernenie pre NARMSP k výkladu pojmov,  na základe ktorých boli  žiadatelia inštruovaní. 



Na  základe  týchto  dotazov  možno  konštatova ,  že  vť  prípade  budúcich  výziev  je  potrebné 

detailnejšie  špecifikova ,  prípadne  priamo  vo  výzve  poskytnú  výklad  kť ť  požadovaným  prílohám 

k žiadosti  o poskytnutie  NFP, ako  aj  k obsahu  príloh  záväznej  osnovy.  Obdobne  v  prípade  verejného 

sektora  vyplynula  potreba  detailnejšieho  popisu  oprávnených  aktivít  a špecifikácie  oprávnených 

nákladov. 

1.4 Zhodnotenie  efektu  opatrenia  z poh adu NARMSPľ

 

Opatrenie  1.2  „Podpora  budovania  a rekonštrukcie  infraštruktúry“  bolo  zamerané  na  podporu 

rozvoja malého a stredného podnikania v oblasti  priemyslu a služieb, zvýšenie zamestnanosti  a kvali ty 

života  v regiónoch  prostredníctvom  verejného  sektora.  Oprávnené  aktivi ty  v  rámci  tohto  opatrenia 

zamerané  na  podporu  budovania  inkubátorov,  technologických  parkov  a výskumných  a vývojových 

centier  predstavujú  podporné  mechanizmy,  prostredníctvom  ktorých  verejný  sektor  umožní  malým 

a stredným  podnikate om  za a  podnika ,  rozširova  svoju  výrobu,  stabil izova  svoju  pozíciu  na  trhuľ č ť ť ť ť  

a inovova  svoju produkciu  ať  výrobné postupy  a týmto  spôsobom zlepši  svoju konkurencieschopnos .ť ť

A. Podpora  budovania  podnikate ských inkubátorovľ

Podnikate ská  inkubácia  -  ktorá  pod a definícií  UNIDO zahľ ľ ŕ a o.  i.  podnikate ské  inkubátory,ň ľ  

technologické  parky,  vedecko-výskumné  centrá,  virtuálne  inkubátory  "bez stien"  a pod.  - sa považuje 

za  tradi né  ú inné  nástroje  regionálneho  a  hospodárskeho  rozvoja  prostredníctvom  zlepšeniač č  

podnikate skej  infraštruktúry.  Od svojho vzniku  v  50.  rokoch minulého  storo ia v  USA táto  idea prešlaľ č  

rôznymi  modifikáciami  a premenami  a výrazne sa rozšírila  i  v  rámci  EÚ. V Európskej  únii  boli  pôvodne 

služby  na  podporu  podnikania  vyvolané  potrebou  podporova  tvorbu  podnikov  ako  prostriedkuť  

ur eného  na  zdolanie  rastúcej  miery  nezamestnanosti,  krízy  v  štátnych  podnikoch  a  niektorýchč  

sektoroch.  Európska komisia  v  roku  1984 iniciovala  program  na zriadenie  sto  nových  podnikate skýchľ  

inkubátorov  v  regiónoch  postihnutých  priemyselným  úpadkom  alebo  s  poddimenzovaným  rozvojom, 

ktoré  sú dnes známe pod  názvom  Podnikate ské  a inova né centráľ č  a sú združené v  Sieti  európskych 

podnikate ských  a  informa ných  centier  (EBN).  Nako ko  sa  podnikate ské  inkubátory  podporujúceľ č ľ ľ  

najmä malých  a stredných  podnikate ov osved ili  ako významní tvorcovia  pracovných miest,  tvorcoviaľ č  

pridanej  hodnoty,  podporovatelia  inovácií a pod., je záujem EÚ propagova  a podporova  tieto  nástrojeť ť  

hospodárskej poli t iky  i  prostredníctvom štrukturálnych fondov.

Budovanie  podnikate ských  inkubátorov  aľ  technologických  centier  je  v krajinách  EÚ dôležitou 

sú as ou  podpornej  infraštruktúry  pre  MSP.  Ich  úlohou  je  formou  poskytovania  infraštruktúryč ť  

(priestorov)  a širokej  škály  podporných  a  poradenských  služieb  poskytova  za ínajúcim  (existujúcim)ť č  

malým a stredným  podnikate om vhodné podmienky  pre  fungovanie podniku.ľ

Pri podnikate ských inkubátoroch je potrebné ma  na zreteli  nasledovné skuto nosti:ľ ť č

- takéto  investície si vyžadujú bezprostrednú podporu centrálnych,  resp. regionálnych orgánov,

- inciovanie,  zriadenie a prevádzkovanie inkubátorov  musí vychádza  zo strany regionálnych, resp.ť  

centrálnych orgánov - minimálne v po iato ných etapách,č č

- ide o investície s dlhodobou návratnos ou.ť



Na Slovensku  existuje  v sú asnosti  11  podnikate ských  ač ľ  technologických  inkubátorov,  ktoré 

boli  vybudované s využitím finan ných prostriedkov zč  programu PHARE a štátneho rozpo tu. č

Výzva  na  Opatrenie  1.2  SOP PS ukázala  zna ný  záujem  oč  zria ovanie  podnikate skýchď ľ  

inkubátorov,  a to  nielen zo strany vä ších miest  ač  samosprávnych krajov,  ale aj menších obcí. 

B. Podpora  budovania  technologických parkov

Vzh adom  na  to,  že  ani  jeden  zľ  predložených  projektov  v rámci  aktivi ty  budovania 

technologických parkov nebol úspešný, nie je možné zhodnoti  efekt  danej aktivi ty.ť

Skuto nos ,  že  ani  jeden  z  č ť  celkovo  troch  predložených  projektov  v rámci  danej  aktivi ty  nebol 

konzultovaný  s NARMSP a taktiež  nejasne,  resp.  nedostato ne  definované  ač  špecifikované  kritéria 

a oprávnenos  nákladov týkajúcich sa danej  aktivi ty,  mali  za následok nepochopenie podstaty  definícieť  

a fungovania technologického parku popísaných v dokumentoch v rámci  vyhlásenej výzvy.

C. Podpora  budovania  výskumno- vývojových centier

Lisabonská  stratégia,  ktorej  agenda  je  síce  širokospektrálna  a obsiahla,  má  spolo ný  cie  –č ľ  

urobi  zť  Európy  „najdynamickejšiu  a najkonkurencieschopnejšiu  poznatkovo  orientovanú  ekonomiku“.  

Správa  W.  Koka  z roku  2004  o predbežnom  hodnotení  Lisabonského  procesu   kladie  na  jedno 

z k ú ových  miest  vedu  aľ č  výskum.  V nadväznosti  na  vypracované  ak né  plány  si  SR vč  asti  Veda,č  

výskum  a inovácie  stanovuje  ako  priori ty  zavies  ucelený  ať  efektívny  systém  podpory  inovatívnych 

firiem a inova ných aktivít  vč  súkromnej  sfére a ú innú podporu podnikate ských aktivít  zameraných nač ľ  

vývoj  a inovácie.   

Práve  vedecko-výskumné  centrum  vytvára  priestor,  kde  je  možné  transformova  akademickéť  

výskumy  na životaschopný,  inovatívny  podnikate ský zámer aľ  realizova  výsledky  výskumov na trhoch.ť  

Z týchto  dôvodov  je  potrebné  podporova  kooperáciu  medzi  akademickou  ať  podnikate skou  obcou.ľ  

Vedecko-výskumné  centrá  sa  zameriavajú  na  aplikovaný  výskum  a  inovácie  a SR má  dostato nýč  

vedecko-výskumný  potenciál,  pre  ktorý  je  potrebné  vytvori  zodpovedajúce  podmienky,  aby  sať  

zabránilo „úniku  mozgov“.

 Projekty  VVC sú  lokalizované  bu  vď  bezprostrednej  blízkosti  vysokých  škôl,  resp.  v úzkej 

spolupráci  s nimi.  Zárove  je  potrebné  viac  iniciova  aň ť  maximálne  podporova  záujem  MSPť  

o spoluprácu  v rámci  VVC. Vzh adom  na  vysokú  konkurenciu  na  európskom  trhu,  sú  malé  aľ  stredné 

podniky  nútené  dynamicky  reagova  na  zvyšujúce  sa  nároky  trhu.   Prieskumy  ukázali,  že   MSP nať  

Slovensku  si  uvedomujú  potrebu  inova ných  aktivít  ač  využívania  informa ných  technológií  prič  

podnikaní.  Zárove  však zň  prieskumov  vyplýva,  že u  viac  ako polovice  MSP predstavovali  náklady  na 

inovácie menej ako 10% z celkového obratu  firmy.

Myšlienka  budovania  výskumno-vývojových  centier,  zameraných  na výskum  a vývoj  a zároveň 

podpora kooperácie akademickej  a podnikate skej  obce pri  aplikovaní výsledkov  výskumu  aľ  vývoja  do 

praxe sa javí ako dôležitý  nástroj  podpory MSP.



V rámci  výzvy  pre  Opatrenie  1.2  SOP PS predložil i  projekty  VVC  2  žiadatelia.  Záujem 

o budovanie výskumno-vývojových centier  však prejavuje ove a viac potenciálnych žiadate ov, ktorí  saľ ľ  

aj po ukon ení výzvy informujú  oč  možnosti  získania finan ných prostriedkov vč  rámci  danej aktivi ty.

2.    Informácia  o nedostatkoch v procese hodnotenia  a posudzovania 

predložených projektov

2.1.  Informácia  o procese hodnotenia  a posudzovania  predložených projektov

Proces hodnotenia žiadostí o poskytnutie  NFP pozostával  z troch fáz:

1. formálna  kontrola  –  spo ívajúca  v  preverení  formálnych  náležitostí  žiadosti  ač  doloženia 

požadovaných  príloh.  V závislosti  od  charakteru  prílohy  existovala  možnos  klarif ikácie,  t. j.ť  

doplnenia, objasnenia, prípadne špecifikovania prílohy,

 

2. odborné  posúdenie  projektov  internými  a  externými  hodnotite miľ  –  t. j.  nezávislé 

posudzovanie  projektu  internými  a externými  posudzovate mi  pod a  kritérií  pre  výber  projektovľ ľ  

v rámci  Opatrenia  1.2 a overenie spôsobilosti  žiadate ov, resp. ich partnerov  zabezpe i  realizáciuľ č ť  

projektu,

3. rozhodnutie  Hodnotiacej  komisie  na  posudzovanie  žiadostí  a  projektov  pre  Opatrenie  1.2  

SOP PS – lenovia  danej  komisie  sú  menovaní  ministrom  hospodárstva  SR. Hodnotiaca  komisiač  

predstavuje  inšti tút,  ktorý  schva uje,  resp.  neschva uje  pridelenie  nenávratného  finan néhoľ ľ č  

príspevku. 

Proces hodnotenia  je ukon ený overovaním postupov  zo strany  Riadiaceho orgánu pre SOP PS,č  

schválením,  resp.  neschválením  Správy  z overovania  postupov  Interným  dozorným  a monitorovacím 

výborom pre fondy EÚ (IDMV) MH SR a následne udelením poverenia ministra  hospodárstva SR oznámiť 

žiadate om oľ  poskytnutie  NFP výsledky  procesu hodnotenia.

Etapy  hodnotenia  na  seba  bezprostredne  nadväzujú  a akéko vek  asové  omeškanie  môžeľ č  

spôsobi  odchýlenie  celého  procesu  od  zadefinovaného  záväzného  harmonogramu.  Zť  praktického 

h adiska to  znamená,  že ím dlhšie  proces hodnotenia  trvá,  tým  neskôr  je možné oznámi  žiadate omľ č ť ľ  

definitívne  výsledky  hodnotenia.  V priebehu  hodnotenia  žiadate om  nie  je  možné  poskytova  žiadneľ ť  

iastkové  informácie  oč  ich  projektoch.  Pracovníci  NARMSP a všetky  kompetentné  osoby  zapojené  do 

hodnotenia  sú  viazaní  ml anlivos ou,  ač ť  preto  sú  všetky  informácie  o stave   projektov  z rôznych 

neoficiálnych zdrojov pred oficiálnym  zverejnením výsledkov neopodstatnené a zavádzajúce.  

2.1.1.  Informácia  o procese formálnej  kontroly

V d och  2.  – 10.  septembra  2004  prebiehala  formálna  kontrola  prijatých  žiadostí.  Vň  rámci 

formálnej  kontroly  bol  kontrolovaný  základný  obal,  ozna enie  vložených  obalov  sč  prílohami  žiadosti 

a osnovou  projektu,  vyplnenie  žiadosti  a správnos  príloh  žiadosti  vť  súlade  s interným  manuálom 

NARMSP.



Z celkového po tu 17 prijatých  žiadostí oč  poskytnutie  nenávratného finan ného príspevku  boloč  

úplných a správne vyplnených 5 žiadostí.

Zistené  nedostatky  žiadostí  o poskytnutie  NFP a príloh  žiadostí  boli  d a  2.  9.  aň  3.  9.  2004 

konzultované  s RO a následne  NARMSP pristúpila  ku  klarif ikácii,  teda  dožiadaniu  chýbajúcich  údajov 

v súlade  s usmernením  RO k možnosti  klarif ikáci.  V rámci  dožiadania  /  klarif ikácie  bolo  zaslaných  na 

doplnenie 12 žiadostí o klarif ikáciu,  z ktorých v ur enom termíne bolo doplnených všetkých 12 žiadostíč  

o poskytnutie  nenávratného finan ného príspevku.č

Náležitosti  formálnej  kontroly  nesplnil i  2  žiadosti  o poskytnutie  NFP,  pri om  vč  obidvoch 

prípadoch  išlo  o nesúlad  pod a  §  119,  odsek  3  zákona  .  50/1976  Zb.  oľ č  územnom  plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Zistené nedostatky  boli  identif ikované:

 

1. vo vz ahu kť  ú elu stavby  - stavebné povolenie uvádza iný ú el stavby,  ako bol deklarovanýč č  

v projekte  žiadate a. ľ

2. vo  vz ahu  kť  ustanoveniam  Zákona  .  50/1976  č Zb.  o územnom  plánovaní  a stavebnom 

poriadku  (stavebný  zákon) -  stavebné  povolenie,  resp.  oznámenie  k ohláseniu  stavebných 

úprav  je  vydané  obcou,  ktorá  je  zárove  investorom  stavby  –  o  je  vň č  rozpore 

s ustanoveniami  stavebného zákona. 

Súbežne  s procesom  formálnej  kontroly  prebiehala  aj  registrácia  žiadostí  o poskytnutie  NFP 

v IT monitorovacom  systéme  pre  štrukturálne  fondy  a kohézny  fond  (ITMS). Žiadate om bolo následneľ  

zaslané potvrdenie o registrácii  žiadosti  v systéme ITMS s uvedením registra ného kódu projektu.  č

Výsledky  formálnej  kontroly  nebolo  možné  zadáva  do  systému  ITMS súbežne  sť  procesom 

výkonu  formálnej  kontroly  z dôvodu  neexistencie  vstupných  formulárov  pre  kontrolu  príloh  žiadostí 

o poskytnutie  NFP.  Výsledky  formálnej  kontroly  boli  do  systému  ITMS zadané  následne  a všetky 

relevantné údaje boli  doplnené.

2.1.2  Informácia  o procese odborného  hodnotenia

Komisia  na  pridelenie  projektov  interným  a externým  hodnotite om  náhodným  výberom  d aľ ň  

14.  septembra  2004  prideli la  vyžrebovaným  interným  a externým  hodnotite om  zaregistrovanéľ  

projekty.  K žrebovaniu neboli  vznesené žiadne námietky.

Odborné  hodnotenie  sa  za alo  d a  16.  9.  2004.  Odborní  hodnotitel ia  posudzovali  projektyč ň  

priebežne a nezávisle od seba. Po ukon ení hodnotenia  vypracovali  hodnotitelia  spolo ný posudok preč č  

hodnotiacu komisiu.  Odborné hodnotenie bolo uko ené d a 25. 10. 2004.č ň

Z celkového po tu 15 posudzovaných projektov  8 projektov  dosiahlo viac bodov ako stanovenýč  

minimálny  po et  ač  7  projektov  nedosiahlo  požadovanú  úrove  minimálneho  po tu  bodov.  Vň č  závislosti 

od  oprávnenej  aktivi ty  sa požadovaný  po et  bodov  pohyboval  na  úrovni  88  bodov  pre  podnikate skéč ľ  

inkubátory,  98 bodov pre technologické  parky  a 128 bodov  pre výskumno-vývojové  centrá.  Maximálny 



možný  po et  bodov,  ktorý  bolo  možné  dosiahnu ,  sa  rovnako  pohyboval  na  rôznych  úrovniachč ť  

v závislosti  od oprávnenej  aktivi ty  a v závislosti  od regiónu, v ktorom  sa projekt  realizuje.  Zvýhodnené 

boli  regióny,  ktoré  pri  ukazovate och  miery  nezamestnanosti,  tvorby  HDP vľ  regióne  a výšky  doteraz 

realizovaných  investícií  dosahovali  najhoršie  hodnoty.  Tento  spôsob bodového zvýhodnenia  v  procese 

hodnotenia  bol  uplatnený  s cie om  smerova  finan né  prostriedky  ERDF aľ ť č  štátneho  rozpo tu  doč  

zaostalých  a znevýhodnených  regiónov.  Prešovský  kraj  takto  získal  zvýhodnenie  8  bodov, 

Banskobystrický  a Nitriansky  kraj  po  7  bodoch,  Ži l inský  a Trnavský  kraj  po  5  bodov,  Košický  4 

a Tren iansky kraj  3 body. č

Informácie  o systéme hodnotenia,  ako aj  hodnotiace tabu ky  sľ  uvedením bodového hodnotenia 

pre  jednotlivé  okruhy  hodnotenia  tvoril i  sú as  podkladov  výzvy  ač ť  boli  zverejnené  v rámci  záväznej 

osnovy a príru ky pre žiadate a.č ľ

Pri  hodnotení  projektov  vychádzali  hodnotitelia  z vnútornej  logiky  celého  projektového  cyklu 

pri  zoh adnení  konkretizácie  ľ zámerov,  ktoré  sú  zadefinované  v hierarchicky  vyšších  dokumentoch, 

najmä  v Sektorovom  opera nom  programe  Priemysel  ač  služby,  ktorý  vychádza  zo špecifických,  resp. 

strategických  priorít,  ako sú stanovené v Rámci  podpory  Spolo enstva,  resp.  vč  Národnom  rozvojovom 

pláne. Zárove  sa hodnotilo,  i projekt  vychádza zň č  reálnych potrieb,  i má reálne ciele, aké výsledky  ač  

dopady  je  možné  z neho  reálne  o akáva  a  vč ť  neposlednej  miere,  i  plánované  finan né  náklady  súč č  

primerané k o akávaným výsledkom.č

Hodnotitel ia  posudzovali:

1. oprávnenos  projektuť       na základe  kri térií  uvedených  v PD k SOP PS - projekt  je  realizovaný  na 

území jedného  zo samosprávnych  krajov:  Trnavský,  Tren iansky,  Nitriansky,  Banskobystrický,č  

Ži l inský,  Prešovský, Košický;

2. oprávnenos  žiadate ať ľ       na  základe  kri térií  uvedených  v  PD  k SOP PS -  medzi  kone nýchč  

prijímate ov pomoci definovaných vľ  SOP PS a  v Programovom doplnku  k SOP PS patria:  vyššie 

územné celky;  obce; mestá/mestské asti;  združenia obcí/miest/VÚC; rozpo tové a príspevkovéč č  

organizácie  zriadené  VÚC, mestami  a  obcami  zabezpe ujúce  rozvoj  priemyslu  ač  vybraných 

služieb;  obce/mestá/VÚC  v združení  s  univerzitou,  v prípade  technologických  parkov 

a výskumno-vývojových centier;

3. oprávnenos  partnera  žiadate a  ť ľ       - každý  partner  musí splni  kri téria  oprávnenosti  záväzné preť  

žiadate a oľ  nenávratný  finan ný príspevok;č

4. oprávnenos  aktivi tyť       na  základe  kri térií  uvedených  v  PD  k SOP PS -  podpora  budovania 

inkubátorov  pre  za ínajúcich podnikate ov  ač ľ  živnostníkov,  podpora budovania  technologických 

parkov,  podpora budovania výskumno-vývojových centier;

5. súlad  s             legislatívou  SR a             EÚ       na  základe  kri térií  uvedených  v  PD k SOP PS – naplnenie  kri térií 

a požiadaviek  vyplývajúcich  z podmienok  vyhlásených  vo  výzve  viažúce  sa  k sociálnym, 

da ovým, environmentálnym,  stavebným,  územno-plánovacím, finan ným aň č  iným aspektom;

6. súlad  s             Programom  hospodárskeho  a  sociálneho  rozvoja  kraja       –  relevantnos  realizácieť  

projektu  z poh adu  kraja  (VÚC)  aľ  užšieho  regiónu,  mesta  resp.  obce  vzh adom  na  socio-ľ

ekonomický  vývoj  územia;

7. prínos k             tzv.  horizontálnym  témam      ,  t. j.  realizácia projektu  priaznivo ovplyv uje zamestnanos ,ň ť  

životné prostredie,  rovnos  príležitostí ať  informatizáciu  spolo nosti;č



8. pripravenos  na  realizáciu  projektuť       – administratívna  a personálna  pripravenos ,  skúsenostiť  

s realizáciou  projektov  a s projektovým  riadením,  dokumenta ná  pripravenos ,  podporač ť  

obecného resp. mestského zastupite stva;ľ

9. kvali tu  spracovaného  projektu  z             metodologickej  stránky       –  ucelenos  projektového  zámeru,ť  

vnútorná logika a vzájomná súvislos  aktivít;  ť

10. kvali tu  spracovaného projektu  z             obsahovej  stránky       – špecifikácia  zámerov,  cie ov,  aktivít  aľ  ich 

súlad  s Opatrením  1.2,  Prioritou  1  SOP PS, popis  projektu  a realizovate nos  aktivít,  asovýľ ť č  

harmonogram  realizácie,  rozpo et  ač  oprávnenos  nákladov,  efektívnos  ať ť  hospodárnosť 

vynaložených prostriedkov, spolufinancovanie a finan ná situácia žiadate a;č ľ

11. dopad  projektu       – prínos pre  región  a eliminácia  regionálnych  disparít,  udržate nos  výsledkovľ ť  

projektu  a alší rozvoj po ukon ení projektu,  špecifikované indikátory  výsledkov aď č  dopadov.

Po as  odborného  hodnotenia  interní  hodnotitelia  zo  sekcie  ŠF  NARMSP zabezpe ovalič č  

zadávanie  údajov  z odborného  hodnotenia  do  ITMS. Tento  proces  nebolo  možné  ukon i ,  nako koč ť ľ  

hodnotiace  tabu ky  v  ITMS neboli  identické  so  vzormi  aľ  neboli  usporiadané.  Zárove  nebolo  možnéň  

vypracova  celkový ať  priemerný  bodový preh ad hodnotenia vľ  ITMS.

NARMSP po  ukon ení  procesu  hodnotenia  spracovala  Správu  zč  odborného  hodnotenia,  ktorá 

tvorila  podklady pre zasadnutie  hodnotiacej  komisie.

2.1.3  Informácia  o zasadnutí  Hodnotiacej  komisie

Zasadnutie  Hodnotiacej  komisie  pre  posudzovanie  žiadostí  o poskytnutie  nenávratného 

finan ného príspevku  prebiehalo  vč  d och 4.,  5.  a 8.  novembra  2004  vň  priestoroch  Národnej  agentúry 

pre rozvoj malého a stredného podnikania.

Hodnotiaca  komisia  predstavuje  inšti tút,  ktorý  schva uje,  resp.  neschva uje  pridelenieľ ľ  

nenávratného  finan ného  príspevku  na  základe  súladu  projektu  so stanovenými  podmienkami  výzvy.č  

Pri kreovaní komisie vychádzal  Riadiaci  orgán z princípov partnerstva  a komisiu  tvoria  zástupcovia MH 

SR,  Platobnej  jednotky  MH  SR,  Platobného  orgánu  (Ministerstvo  financií  SR),  NARMSP  ako 

sprostredkovate ského  orgánu  pod  Riadiacim  orgánom,  zástupcovia  samosprávnych  krajov,ľ  

zástupcovia  záujmových  združení  podnikate ského  sektora.  Vľ  prípade  Opatrenia  1.2  je  v komisii  aj 

zástupca Združenia miest  a obcí Slovenska.

 Hodnotiaca  komisa  je  zložená z lenov  sč  hlasovacím  právom  a z lenov  – pozorovate ov,  bezč ľ  

hlasovacieho práva.  lenovia sČ  hlasovacím právom sú zástupcovia MH SR, zástupcovia samosprávnych 

krajov a zástupcovia záujmových združení podnikate ského sektora.  ľ

Hodnotiaca komisia  zasadá a rokuje  v súlade so Štatútom  a rokovacím poriadkom  Hodnotiacej 

komisie,  ktorý  tvorí  sú as  výzvy  ač ť  bol  zverejnený  v rámci  kompletného  balíka  dokumentov. 

Hodnotiaca  komisia  posudzovala  každú  žiados  osobitne,  pri om  vychádzala  zť č  odborných  posudkov 

interných  a externých  hodnotite ov.  Vľ  jednom  prípade  Hodnotiaca  komisia  rozhodla  o prehodnotení 

žiadosti  o poskytnutie  NFP lenmi  hodnotiacej  komisie.č



Hodnotiaca  komisia  sa  zaoberala  15  žiados amiť  o poskytnutie  nenávratného  finan néhoč  

príspevku,  z ktorých  8  schválila  a 7  neschválila . NARMSP spracovala  závere nú  správu  zoč  

zasadnutia  Hodnotiacej  komisie a d a 16. 11. 2004 doru ila správu na RO. ň č

Celková  výška  finan ných  prostriedkovč    pridelených  žiadate om  oľ  poskytnutie  nenávratnej 

finan nej  pomoci  hodnotiacou  komisiou  je  č 269.379.570, -  Sk s celkovými  oprávnenými  nákladmi  na 

projekty  vo  výške  283.557.450, -  Sk pri  zabezpe ení spolufinancovania  5  % vo  výške  č 14.177.880,-  

Sk zo strany žiadate ov.ľ

Z poh adu  regionálneho  rozloženia  boli  4  podporené  projekty  zľ  Košického  kraja,  2  projekty  

z Banskobystrického kraja a po jednom projekte  zo Ži l inského a Tren ianskeho kraja.č

Z h adiska  oprávnených  aktivít  bolo  podporených  6  projektov  zameraných  na  budovanieľ  

podnikate ských inkubátorov aľ  2 projekty  zamerané na budovanie výskumno-vývojových centier.

Schválené žiadosti  o poskytnutie  nenávratného finan ného príspevkuč

lenenie pod a samosprávnych krajov:č ľ

spolu: VÚC 
B.Bystrica

VÚC 
Košice

VÚC 
Nitra

VÚC 
Prešov

VÚC 
Tren ínč

VÚC 
Trnava

VÚC 
Žilina

spolu: 8 2 4 0 0 1 0 1

ty
p

 a
kt

iv
ity

:

podnikate skľ
ý inkubátor

6 1 3 - - 1 - 1

technologick
ý park

0 - - - - - - -

vedecko-
výskumné 
centrum

2 1 1 - - - - -

Schválené žiadosti  o poskytnutie  nenávratného finan ného príspevkuč
(v mil. Sk)

lenenie pod a samosprávnych krajov:č ľ

spolu: VÚC 
B.Bystrica

VÚC 
Košice

VÚC 
Nitra

VÚC 
Prešov

VÚC 
Tren ínč

VÚC 
Trnava

VÚC 
Žilina

spolu: 269,379 95,509 112,744 0 0 37,572 0 23,554

ty
p

 a
kt

iv
ity

:

podnikate skľ
ý inkubátor

149,086 2,580 85,380 - - 37,572 - 23,554

technologick
ý park

0 - - - - - - -

vedecko-
výskumné 
centrum

120,293 92,929 27,364 - - - - -

2.1.4  Informácia  o overovaní  postupov  Riadiacim  orgánom  pre  SOP PS

V súlade s l. 38,  ods. 1., písm. a) Nariadenia Rady ES . 1260/1999 vykonal  d a 15. decembrač č ň  

2004  RO pre  SOP PS na  NARMSP kontrolu  postupov  hodnotiaceho  procesu.   Komisia  pre  overovanie 

postupov  skonštatovala,  že  NARMSP vykonala  celý  proces  hodnotenia  projektov  v  súlade  so 

schválenými  kritériami,  postupmi  a mechanizmami.  V rámci  overovania postupov  neboli  zistené žiadne 

nedostatky  závažného  charakteru.  Zistené  nedostatky  formálneho  charakteru  boli  zazna enéč  



v jednotlivých  bodoch  Správy  z overovania  postupov  hodnotiaceho  procesu  v NARMSP vykonaných 

v rámci  Opatrenia  1.2  Podpora  budovania  a rekonštrukcie  infraštruktúry  ( alej  iba  „Správaď  

z overovania postupov SO/RO“). 

Správa  z overovania  postupov  bola  následne  predložená  na  rokovanie  IDMV, ktoré  sa konalo 

d a  17.  januára  2005.  IDMV schválil  Správu  zň  overovania  postupov  a uložil  generálnemu  riadite oviľ  

NARMSP úlohy s plnením pred podpisom, resp. po podpise zmlúv o poskytnutí  NFP zamerané na úpravu 

formálnych  nedostatkov,  náhodnú  kontrolu  súladu  projektov  a kontrolu  podmienok  pred  podpisom 

zmluvy  o poskytnutí  NFP.

2.2  Informácia  o nedostatkoch  v procese hodnotenia  a posudzovania

2.2.1  Informácia  o nedostatkoch  v procese formálnej  kontroly

Na základe výsledov  priebehu formálnej  kontroly  a získaných praktických  skúseností  je  možné 

nedostatky  klasifikova  nasledovne:ť

 formálne nedostatky,

obsahové nedostatky.  

Formálne  nedostatky  sa vyskytovali  napriek  skuto nosti,  že podrobné  inštrukcie  kč  spôsobu 

predkladania  žiadostí  (formálne  náležitosti,  princíp  oddeleného  vkladania  do  obalov  a pod.)  obsahuje 

príru ka pre žiadate a. č ľ

Najfrekventovanejšie nedostatky  boli  nasledovné:

 žiados  ať  záväzná osnova  projektu  vložené do jedného obalu,

 nezviazané žiadosti,  resp. prílohy žiadosti,

 neo íslované prílohy,č

 chýbajúce podpisy štatutárneho zástupcu, resp. zodpovedajúce pe iatky.č

Je možné predpoklada , že formálne  nedostatky  sú spôsobené nepozornos ou žiadate ov, resp.ť ť ľ  

nedôsledným dodržiavaním podmienok a inštrukcií uvedených v príru ke pre žiadate a. č ľ

Obsahové  nedostatky  žiadostí  a ich  príloh  sú  závažnejšie,  nako ko  môžu  ma  za  následokľ ť  

vylú enie žiadosti  zč  alšieho procesu hodnotenia.  NARMSP využilo možnos  klarif ikácie dokumentov,  táď ť  

sa  však  nevz ahuje  na  všetky  prílohy.  Pri  kontrole  formulárov  žiadostí  ať  príloh  žiadostí  boli  zistené 

tieto  naj astejšie nedostatky:  č

 nesprávne uvedená, prípadne vypo ítaná doba trvania  realizácie projektu,  pri  dodržaní kri tériač  

24 mesiacov realizácie projektu,

 nedoloženie  zodpovedajúceho  estného  prehlásenia,  vč  prípade,  že  daná  príloha  je  pre 

žiadate a  irelevantná.  Naj astejšie  sa  toto  vyskytovalo  pri  prílohe  .  7  –  preh adeľ č č ľ  

o poskytnutej  štátnej  pomoci za posledné 3 roky vrátane pomoci de minimis a pomoci pod a §3ľ  

zákona . 231/1999 Z. z.,č



 v prípade  príloh  technického  charakteru  nekomplexne  doložené  dokumenty  -  pri  platných 

stavebných  povoleniach  nedodané  výkazy-výmer;  pri  územnom  pláne  neuvedená  legenda, 

prípadne nevyzna ená lokalizácia objektu,č

 nesprávne  uvedený  adresát  povolenia  tvoriaceho  prílohu  –  neuvedený  žiadate ,  aleľ  

spracovate  projektu,  ľ

 neozna ená oprávnená aktivi ta  -  hoci zč  projektu  a jeho zamerania jednozna ne vyplýva.č

Z h adiska organiza ného zabezpe ovania procesu formálnej  kontroly  ľ č č zásadným  nedostatok  

bola  nepripravenos  systému  ITMS na  registráciu  výsledkov  formálnej  kontroly  do  systému  vť  zmysle 

schválených  postupov.  Údaje  boli  zadávané  do  systému  ITMS až  následne  po  úprave  a doplnení 

systému.

2.2.2  Informácia  o nedostatkoch  v procese  odborného  hodnotenia  a hodnotenia  Hodnotiacou 

komisiou

V procese  odborného  hodnotenia  boli  identif ikované  nasledovné  problematické  okruhy  zo 

strany hodnotite ov:ľ

1. nesplnenie kri téria  oprávnenosti  aktivi ty  v prípade technologických parkov,

2. kombinácia oprávnených aktivít  podnikate ského inkubátora aľ  technologického parku,

3. nedostato ne  špecifikovaní  užívatelia,  potencionálni  investori  vrátane  identif ikácie  odvetvia,č  

nedoložený marketingový  prieskum,

4. nedostato ne  špecifikované  aktivi ty  podnikate ského  inkubátora,  technologického  parkuč ľ  

a výskumno-vývojového centra v prepojení na MSP,

5. nedostato ne špecifikované plánované investície,č

6. nedostato ne  špecifikované  rozloženie  priestorov,  resp.  nevhodné  lenenie  priestorovč č  

s výraznou plochou v prospech spolo ných služieb resp. komer ného prenájmu;č č

7. slabá orientácia na podporu výrobných inností,č

8. nejasné majetko-právne vz ahy ať  vlastnícke vz ahy,ť

9. nedostato ná zábezpeka spolufinancovania,č

10. neujasnené  princípy  podnikania  v podnikate skom  inkubátore,  technologickom  parku  aleboľ  

výskumno-vývojovom centre,

11.  zaradenie neoprávnených nákladov medzi  oprávnené náklady,  resp. nedostato ná špecifikáciač  

položiek a ich zdôvodnenie pre realizáciu projektu  a súvis s nap aním cie ov,ĺň ľ

12. nadhodnotená  výška  nákladov  smerujúca  k nadštandardnému  vybaveniu  podnikate skéhoľ  

inkubátora,  technologického parku a výskumno-vývojového centra,

13. nedostato ná  efektívnos  vynaložených  finan ných  prostriedkov  vo  vz ahu  kč ť č ť  o akávanýmč  

cie om,ľ

14. nedostato ne definované indikátory  ač  ich nap anie,ĺň

15. nekomplexné a nepreh adné spracovanie projektu.ľ

Na základe  odporú aní odborných  hodnotite ov  hodnotiaca  komisia  odporu ila  RO vč ľ č  súvislosti 

s prípravou alšieho programovacieho obdobia:ď

a) uvies  pre KP špecifikácie podnikate ského inkubátora ať ľ  alších oprávnených aktivít;ď



b) vyžadova  od  žiadate ov  oť ľ  poskytnutie  NFP predloženie  podnikate ského  plánu  /  resp.  štúdiuľ  

realizovate nosti,  vrátane marketingového plánu;ľ

c) upravi  štruktúru  žiadostí  oť  poskytnutie  NFP a navrhnú  novú  štruktúru  žiadosti  ať  osnovy 

projektu  (vrátane podnikate ského zámeru aľ  marketingového plánu);

d) upravi  proces a podmienky  zasadania hodnotiacej  komisie.ť

Z  h adiska  organiza ného  zabezpe ovania  procesu  odborného  hodnotenia  ľ č č zásadným 

nedostatkom  bola  nepripravenos  systému  ITMS na  zadávanie  výsledkov  odborného  hodnotenia  doť  

systému v zmysle schválených postupov.  Údaje boli  zadávané do systému ITMS až následne po úprave 

a doplnení systému.

3.  Návrh opatrení  na prevenciu pred opakovaním identifikovaných problémov

Na  základe  skúseností  získaných  po as  formálnej  kontroly  ač  identi f ikovaných  naj astejšíchč  

nedostatkov,  resp. problematických oblastí, je možné urobi  nasledovné závery,  ktoré je vhodné využiť ť 

v alších aktivi tách aď  procesoch implementácie SOP PS:

1. detailnejšie špecifikova  oprávnenos  aktivít;ť ť

2. detailnejšie špecifikova  oprávnenos  nákladov;ť ť

3. upravi  štruktúru  žiadostí  oť  poskytnutie  NFP a navrhnú  novú  štruktúru  žiadosti  ať  osnovy 

projektu  (vrátane podnikate ského zámeru aľ  marketingového plánu);

4. detailnejšie  špecifikova  resp.  priamo  vo  výzve  poskytnú  výklad  kť ť  požadovaným  prílohám 

k žiadosti  o poskytnutie  NFP, ako aj k obsahu príloh záväznej osnovy;

5. vyžadova  od  žiadate ov  oť ľ  poskytnutie  NFP predloženie  podnikate ského  plánu  /  resp.  štúdiuľ  

realizovate nosti,  vrátane marketingového plánu;ľ

6. upravi  proces a podmienky  zasadania hodnotiacej  komisie.ť

4.  Informácia  o schválených  a zamietnutých  projektoch  vrátane  výsledkov 

hodnotenia  a informácií  o naj astejších  dôvodoch  zamietnutia  /  vyradeniač  

projektov

4.  1  Štatistika  schválených a zamietnutých  projektov

Hodnotenie Celkom
Po et úspešných projektovč Po et neúspešných projektovč

po etč % po etč %
Formálna kontrola 17 15 88,2 2 11,8
Odborné hodnotenie 15 8 53,3 7 46,7
Hodnotiaca komisia 15 8 53,3 7 46,7
Celkové hodnotenie 17 8 47,1 9 52,9



4.2  Informácia  o žiadate och,  ktorým  bol  pridelený  NFPľ

P. 
.č

Poradové 
ísloč  

projektu
Názov  projektu Názov 

žiadate aľ

Miesto 
realizácie 
projektu

Celková 
d žkaĺ  

realizácie 
projektu  v 
mesiacoch

Celkové 
náklady na 

projekt
(v Skk)

Výška 
požadovanéh

o NFP
(V Skk)

Výška schváleného NFP 
celkovo
( v Skk) Schválená 

výška  NFP
(v  Skk)

Spôsob 
zabezpe eč

nia 
povinného 
spolufina
ncovania

Evidencia 
rómskeho 

osídlenia  v 
obciERDF ŠR SR

1 11110200001
Mestský 
podnikate skýľ  
inkubátor

Mesto Martin
Ži l inský  kraj  /
Martin 7 27 720 000 23 694 900 18 595 144,74 4 958 705,26 23 553 850

vlastné 
zdroje

koncentrácia 
segregácia

2 11110200004

Podpora 
podnikate skejľ  
infraštruktúry  v 
Košickom 
samosprávnom 
kraji  – 2. etapa 
výstavby 
podnikate skéhoľ  
inkubátora 
v Spišskej Novej 
Vsi

Mesto Spišská 
Nová Ves

Košický kraj  /
Spišská Nová 
Ves

10 29 449 113,2 28 024 000
21 273 797,37 5 673 012,63

26 946 810
vlastné 
zdroje koncentrácia

3 11110200005

Všeobecný 
podnikate skýľ  
inkubátor 
v meste  Gelnica

Mesto Gelnica Košický kraj  /
Gelnica

16 51 357 000 48 789 000 29 078 171,05 7 754 178,95 36 832 350 vlastné 
zdroje

koncentrácia

4 11110200007

Podpora malého 
a stredného 
podnikania 
v meste 
Handlová 

Mesto 
Handlová

Tren ianskyč  
kraj  /
Handlová

16 45 017 000 40 098 000 29 662 050,00 7 909 880,00 37 571 930
vlastné 
zdroje neevidované

5 11110200008
Podnikate skýľ  
inkubátor  2. 
generácie – PI2G

Mesto 
Rimavská 
Sobota

Banskobystric
ký  kraj  /
Rimavská 
Sobota

2 6 500 000 6 175 000 2 037 000,00 543 200,00 2 580 200 vlastné 
zdroje

separovaná 
osada

6 11110200009

Podpora 
podnikate skejľ  
infraštruktúry 
v Košickom 
samosprávnom 
kraji  – 
Inkubátorový 
dom – Moldava 
nad Bodvou

Mesto Moldava 
nad Bodvou

Košický kraj  /
Moldava nad 
Bodvou

17 35 486 000 31 241 700 17 053 255,26 4 547 534,74 21 600 790
vlastné 
zdroje segregácia



7 11110200012

Výskumné 
a vývojové 
centrum 
veterinárskej 
kynológie

Výskumné 
a vývojové 
centrum 
veterinárskej 
kynológie 
Košice

Košický kraj  /
Košice

12 57 526 000 54 649 000 21 603 686,84 5 760 983,16 27 364 670 vlastné 
zdroje

koncentrácia 
segregácia 
separovaná 

osada

8 11110200020

Podpora 
výskumno-
vývojového 
potenciálu  MSP 
vybudovaním 
výskumno-
vývojového 
centra  pre 
strojársky 
a drevospracujúc
i priemysel  v 
Banskobystr icko
m samosprávnom 
kraji

Banskobystr ick
ý samosprávny 
kraj

Banskobystric
ký  kraj  /
Zvolen

24 120 869 000 114 778 050 73 364 976,32 19 563 993,68 92 928 970
vlastné 
zdroje koncentrácia



4.3  Preh ad dôvodov nepridelenia  NFPľ

4.3.1  Formálna  kontrola

Žiadosti  o poskytnutie  NFP,  ktoré  nesplnil i  podmienky  dokladovania  povinných  príloh,  boli 

vylú ené  vč  rámci  procesu  formálnej  kontroly  z dôvodu  nepredloženia  platného  stavebného  povolenia 

resp. oznámenia k             ohláseniu stavebných úprav      .  

Pod a  §  119  od.  3  zákona  .  50/1976  Zb.  oľ č  územnom  plánovaní  a stavebnom  poriadku 

mesto/obec  nie  sú oprávneným  stavebným  úradom  v predmetnom  konaní,  ak  sú sú asne investoromč  

stavby.  

„Ak  je  na  konanie  príslušná  obec ako  stavebný  úrad  a je  zárove  navrhovate om,  stavebníkomň ľ  

alebo  vlastníkom  stavby,  alebo  žiadate om  o povolenie  terénnych  úprav,  prác  alebo  zariadení,ľ  

ktoré  sú predmetom  konania,  krajský  stavebný  úrad ur í, ktorý  stavebný  úrad vykoná konanie ač  

vydá rozhodnutie.“

4.3.2  Hodnotiaci  proces  

V procese  hodnotenia  hodnotiaca  komisia  schválila  nepridelenie  nenávratného  finan néhoč  

príspevku  žiadate om zľ  dôvodu  nedosiahnutia  požadovaného minimálneho po tu  bodov  ač             to  vzh adomľ   

na nasledovné nedostatky  žiadostí:

a. zaradenie  neoprávnených  nákladov  medzi  oprávnené  náklady,  resp.  nedostato náč  

špecifikácia  položiek  a ich  zdôvodnenie  pre  realizáciu  projektu  a súvis  s nap anímĺň  

cie ov (87 %),ľ

b. nedostato ne  špecifikované  aktivi ty  podnikate ských  inkubátorov,  technologickýchč ľ  

parkov a výskumno-vývojových centier  v prepojení na MSP (66 %),

c. nedostato ne  špecifikovaní  užívatelia,  potenciálni  investori  vrátane  identif ikácieč  

odvetvia,  nedoložený marketingový  prieskum (53 %),

d. nedostato ne špecifikované plánované investície (53 %),č

e. nedostato ne  špecifikované  rozloženie  priestorov,  resp.  nevhodné  lenenie  priestorovč č  

s výraznou plochou v prospech spolo ných služieb resp. komer ného prenájmu (53 %),č č

f. nedostato ne  definované  indikátory  ač  ich  nap anie  vo  vz ahu  kĺň ť  cie om  stanovenýmľ  

v SOP PS (33 %),

g. nesplnenie kri téria  oprávnenosti  aktivi ty  vo vz ahu kť  cie om (27 %),ľ

h. neujasnené  princípy  podnikania  podnikate ských  inkubátorov,  technologických  parkovľ  

a výskumno-vývojových centier  (27 %),

i. nedostato ná  efektívnos  vynaložených  finan ných  prostriedkov  vo  vz ahuč ť č ť  

k o akávaným dopadom (27 %),č

j. nekomplexné a nepreh adné spracovanie projektu  (20 %),ľ

k. nedostato ná zábezpeka spolufinancovania (13 %).č



5.  Informácia  o uzavretých  Zmluvách  o poskytnutí  NFP  vrátane  objemu 

zazmluvnených prostriedkov

D a 7.  februára  2005  poveril  RO pre  SOP vň  súlade s rozhodnutím  Porady vedenia  Ministerstva 

hospodárstva  SR NARMSP oznámi  ť neúspešným  žiadate omľ   ,  že  nimi  predložené  projekty  neboli 

schválené. 

D a 10.  februára  2005  NARMSP odoslala  oznámenia  oň  nepridelení  nenávratného  finan néhoč  

príspevku  žiadate om,  ktorých  žiadosti  neboli  vľ  rámci  Opatrenia  1.2  SOP PS schválené.  Oznámenia 

obsahovali  i  podrobné  odôvodnenie  nepridelenia  NFP a v prípade  žiadostí  a projektov,  ktoré  postúpil i 

na  odborné  hodnotenie,  i  detailnú informáciu  o procese  hodnotenia  projektu.  Zárove  povereníň  

zamestnanci  sekcie  štrukturálnych  fondov  NARMSP poskytovali  informácie  žiadate om  oľ  dôvodoch 

nepridelenia NFP. 

Na NARMSP nebola  doru ená ani  jedna  s ažnos , ani  odvolanie   vo i  rozhodnutiu  Hodnotiacejč ť ť č  

komisie zo strany žiadate ov.ľ

  D a  2.  marca  2005  oznámil  RO pre  SOP PS udelenie  súhlasu  ministra  hospodárstva  SRň  

informova  úspešných  žiadate ov  a  vyzva  úspešných  žiadate ov  kť ľ ť ľ  príprave  všetkých  podkladov 

nevyhnutných  k uzavretiu  zmluvy  o poskytnutí  NFP. D a 8.  marca  2005  boli  žiadate om,  ktorým  bolň ľ  

hodnotiacou  komisiou  pridelený  NFP, distribuované  oznámenia  o pridelení  nenávratného  finan néhoč  

príspevku, vrátane detailnej  informácie o procese hodnotenia projektu  a o alšom postupe.  ď

D a  23.  marca  2005  sa  na  pôde  NARMSP konalo  informa né  stretnutie  pre  kone nýchň č č  

prijímate ov vľ  rámci  Opatrenia 1.2 SOP PS, po as ktorého boli  prezentované tieto  oblasti:č

a. zmluva  o poskytnutí  nenávratného  finan ného  príspevku  –  jej  základnéč  

ustanovenia,  práva a povinnosti  kone ného prijímate a, podmienky  nadobudnutia  ú innosti  zmluvyč ľ č  

a pod.

b. platobné  postupy  –  popis  refundácie,  predfinancovania,  náležitosti  žiadosti 

o platbu,

c. monitoring  – vymedzenie  procesu  monitoringu,  indikátory,  jednotlivé  etapy, 

náležitosti  jednotl ivých  hlásení,

d. vizualizácia a propagácia,

e. podnikate ský  plán  – základné  obsahové  asti,  konkretizácia  aľ č  špecifikácia  na 

podmienky  podnikate ských inkubátorov,  resp. VVC.ľ

D a 26.  apríla  2005  NARMSP obdržala  aktualizovaný  text  Zmluvy  oň  poskytnutí  NFP s KP /  PP, 

kde  však  boli   nedoriešené  oblasti:  výpo et  výšky  ač  intenzity  štátnej  pomoci  –  v hrubom/ istomč  



vyjadrení,  s da ou/bez  dane  (MF  SR),  povinnos  KP  zň ť  verejného  sektora  otvára  ú ty  vť č  Štátnej 

pokladnici,  ak  je  KP napr.  združenie  vytvorené  VÚC, obcou  a mestom  (MF SR), ako  aj  aktualizovaný 

text  Zmluvy  o zriadení  záložného  práva  k hnute ným  veciam  aľ  k nehnute nostiam.  D a 3.  mája  2005ľ ň  

boli  zaslané  závere né  úpravy  Zmlúv  oč  poskytnutí  NFP a nadväzne  d a  9.  mája  2005  Usmernenieň  

k zmene  l.  XV. Zmluvy  oč  poskytnutí  NFP (Platnos  a  ú innos ).  Po zapracovaní  daného  usmerneniať č ť  

a úpravy  zmlúv  na  podmienky  Opatrenia  1.2  bol  zapo atí  proces  podpisu  zmlúv  oč  poskytnutí  NFP 

s kone nými  prijímate mi.  č ľ

Ku  d u  30.  aprílu  2006  je  podpísaných  všetkých  8  zmlúv  oň  poskytnutie  NFP, t.  j.  100  % 

schválených  finan ných  prostriedkov  je  zazmluvnených.  č Ú innos  zmluvy  oč ť  poskytnutí  nenávratného 

finan ného príspevku zmluvne upravuje lánok XV. Zmluvy  oč č  poskytnutí  NFP.

Ú innos  podpísaných zmlúv oč ť             poskytnutí  NFP pod a mesiacov k 30. aprílu 2006:ľ  

mesiac 2005 po et  zmlúvč

jún 2

júl -

august 2

september -

október 1

november 1

december 1

SPOLU 7

   

K 30. aprílu 2006 boli u kone ných prijímate ov vykonané č ľ 3 kontroly  na mieste. Výsledky kontroly sú bez 

nezrovnalostí.   Realizáciu  projektu  ukon il  jeden  kone ný  prijímate  v  mesiaci  január  2006.   č č ľ Predpoklad 

ukon enia realizácie projektov  Opatrenia 1.2 je vč  roku 2007.



Informácia  o uzavretých Zmluvách o poskytnutí  NFP stav k 30.  11.  2005,  vrátane  objemu zazmluvnených prostriedkov

P.č
.

Registra nýč  
kód projektu Názov projektu Názov 

žiadate aľ
Miesto realizácie 

projektu

Výška 
žiadaného 

NFP
(v Sk)

Výška 
schváleného 

NFP
( v Skk)

Výška NFP 
upravená  po 

vykonaní VO (V 
Sk)

Dátum 
schválenia  NFP 

(rozhodnutia  
HK)

Dátum 
nadobudnutia  

platnosti  zmluvy 
o NFP

(dd.mm.rr)

Dátum 
nadobudnutia  

ú innosti  Zmluvyč  
o poskytnutí  NFP

1 11110200001 Mestský inkubátor v 
Martine

Mesto Martin
Martin 
(Stredoslovenský 
kraj / Žilina)

23 694 900 23 553 850 21 306 634,20 08. 11. 2004 16. 05. 2005 30. 06. 2005

2 11110200004

Podpora podnikate skejľ  
infraštruktúry v Košickom 
samosprávnom kraji: II. 
Etapa výstavby 
podnikate ského inkubátoraľ  
v Spišskej Novej Vsi

Mesto Spišská 
Nová Ves

Spišská Nová Ves 
(Východoslovensk
ý kraj / Košice)

28 024 000 26 946 810 26 946 809,85 08. 11. 2004 30. 05. 2005 29. 11. 2005

3 11110200005
Všeobecný podnikate skýľ  
inkubátor v meste Gelnica Mesto Gelnica

Gelnica 
(Východoslovensk
ý kraj / Košice)

48 789 000 36 832 350 36 829 442,30 08. 11. 2004 31. 05. 2005 03. 08. 2005

4 11110200007
Podpora malého 
a stredného podnikania 
v meste Handlová

Mesto 
Handlová

Handlová 
(Západoslovenský 
kraj / Tren ín)č

40 098 000 37 571 930
37 571 930,00

08. 11. 2004 12. 05. 2005 30. 06. 2005

5 11110200008
Podnikate ský inkubátorľ  
druhej generácie – PI2G

Mesto 
Rimavská 
Sobota

Rimavská Sobota 
(Stredoslovenský 
kraj / Banská 
Bystrica)

6 175 000 2 580 200 2 580 200,00 08. 11. 2004 27. 05. 2005 11. 08. 2005

6 11110200009

Podpora podnikate skejľ  
infraštruktúry v Košickom 
samosprávnom kraji: 
Inkubátorový dom Moldava 
nad Bodvou

Mesto 
Moldava nad 
Bodvou

Moldava nad 
Bodvou 
(Východoslovensk
ý kraj / Košice)

31 241 700 21 600 790 21 167 011,75 08. 11. 2004 12. 07. 2005 26. 10. 2005

7 11110200012
Výskumné a vývojové 
centrum veterinárskej 
kynológie Košice

VVC Košice

Košice – 
ahanovceŤ  

(Východoslovensk
ý kraj / Košice)

54 649 000 27 364 670 27 364 670,00 08. 11. 2004 28. 07. 2005
zmluva 

nenadobudla 
ú innosč ť

8 11110200020

Podpora výskumno-
vývojového potenciálu 
MSP vybudovaním 
výskumno-vývojového 
centra  pre strojársky 
a drevospracujúci 
pr iemysel 
v Banskobystr ickom 
samosprávnom kraji

Banskobystric
ký 
samosprávny 
kraj

Zvolen
(Stredoslovenský 
kraj / Banská 
Bystrica)

114 778 050 92 928 970 92 928 969,60 08. 11. 2004 24. 08. 2005 12. 12. 2005
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