
Otázky a odpovede na asto kladené otázkyč

k spolo nej výzve na predkladanie žiadostí oč  nenávratný finan ný príspevokč
Kód výzvy: DOP2008-SIP001

1. Sme začínajúca firma, môžeme v rámci výzvy DOP2008-SIP001 rozšíriť svoju 
činnosť o veľko- alebo maloobchod?

V zmysle podmienok stanovených vo výzve DOP2008-SIP001sú v časti 8.4 Príručky pre 
žiadateľa o nenávratný finančný príspevok definované kategórie štatistickej klasifikácie 
ekonomických činností SK NACE (predtým OKEČ), ktoré môžu byť v rámci predmetnej 
výzvy podporené. Veľkoobchod ani maloobchod s akýmkoľvek tovarom v rámci tejto 
výzvy nie je podporovanou kategóriou. Rovnako v prípade uvedenej kategórie SK NACE 
45200 a 45400 v rámci Divízie 45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových 
vozidiel a motocyklov sú oprávnené iba kategórie oprava a údržba motorových vozidiel 
a údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva.

2. Je vylúčená všetka pomoc na vozidlá cestnej nákladnej dopravy podnikom, ktoré 
vykonávajú cestnú nákladnú dopravu za úhradu, t.j. i doprava vozidlami 
s nosnosťou do 3,5 tony?

V schéme de minimis 2/2008 je v časti E) Prijímatelia definované, ktoré odvetvia 
hospodárstva nie je možné v rámci tejto výzvy podporiť. Patrí medzi ne aj pomoc na 
vozidlá cestnej nákladnej dopravy udelenej podnikom, ktoré vykonávajú cestnú nákladnú 
dopravu v prenájme alebo za úhradu. To znamená, že podpora na akékoľvek dopravné 
vozidlá je v rámci výzvy vylúčená.

3. Je vylúčená pomoc pre spracovateľov poľnohospodárskych produktov typu 
pekárenská výroby, cukrárenská výroba, cestovináreň ?

V zmysle podmienok stanovených vo výzve DOP2008-SIP001 sú v časti 8.4 Príručky pre 
žiadateľa o nenávratný finančný príspevok definované kategórie štatistickej klasifikácie 
ekonomických činností SK NACE (predtým OKEČ), ktoré môžu byť v rámci predmetnej 
výzvy podporené. Výroba cestovín (10730),  výroba cukroviniek (10820) a pekárenská 
výroba (10710) sú podporované kategórie. 
Pomoc sa nevzťahuje na podniky pôsobiace v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych 
produktov vymenovaných v prílohe I k Zmluve o ES (súčasť kompletného balíka 
zverejnenej výzvy). V prípade, že vyššie uvedené typy podnikov pre spracovateľov 
poľnohospodárskych produktov nie sú zahrnuté v prílohe I Zmluvy o ES sú dané typy 
podnikov oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy DOP2008-SIP001, avšak za predpokladu 
splnenia ostatných kritérií oprávnenosti v rámci danej výzvy.

4. Môže byť oprávneným prijímateľom subjekt založený po zverejnení výzvy?

V podmienkach výzvy DOP2008-SIP001 je uvedené, že oprávnenými prijímateľmi sú 
začínajúci podnikatelia (fyzické alebo právnické osoby  oprávnené na podnikanie v 
zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb., ktoré ku dňu podania žiadosti 
nepodnikajú dlhšie ako tri roky, t.j. u živnostníkov od dátumu vydania živnostenského 
oprávnenia, u podnikateľov zapísaných v Obchodnom registri od dátumu zápisu do 
obchodného registra) a spĺňajú definíciu mikro, malého alebo stredného podnikateľa. 
Výzva teda obsahuje obmedzenie, že subjekt ku dňu podania žiadosti o NFP nepodniká 
dlhšie ako tri roky. V prípade, že sa stanete podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného 
zákonníka č. 513/91 Zb. po dátume vyhlásenia výzvy, ste oprávneným žiadateľom o NFP 
(za predpokladu splnenia ostatných kritérií oprávnenosti v rámci danej výzvy).



5. Môže byť oprávneným prijímateľom subjekt spĺňajúci kritérium existencie do troch 
rokov, ktorý požiada o NFP na činnosť, na ktorú požiadal o vydanie oprávnenia na 
jej vykonávanie až po zverejnení výzvy ?

V prípade splnenia podmienky výzvy, že žiadateľ ku dňu podania žiadosti nepodniká 
dlhšie ako tri roky, si žiadateľ môže rozšíriť zoznam činností aj po zverejnení výzvy, a 
teda môže žiadať o NFP na činnosti, na vykonávanie ktorých dostal oprávnenie až po 
zverejnení výzvy (za predpokladu splnenia ostatných kritérií oprávnenosti v rámci danej 
výzvy).

6. Môže byť naša nezisková organizácia žiadateľom o NFP v rámci tejto výzvy? 
Disponujeme aj živnostenskými oprávneniami registrovanými na živnostenskom 
úrade.

Podľa podmienok stanovených vo výzve DOP-SIP001 je jednoznačne určený okruh 
oprávnených prijímateľov. Prijímateľmi sú začínajúci mikro, malí a strední podnikatelia 
(MSP), t. j. fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 
Obchodného zákonníka a tiež organizácie zriadené orgánmi štátnej a verejnej správy 
(podmienky pre ne stanovené sú podrobne popísané vo výzve aj v príručke pre žiadateľa 
o NFP). Okrem toho musí žiadateľ spĺňať definíciu MSP, čo deklaruje v samostatnej 
povinnej prílohe.  V príručke pre žiadateľa o NFP je v časti 8.1 uvedené, že pri vypĺňaní 
formuláru žiadosti sa do položky „Právna forma“ vyplní jeden z druhov právnych foriem v 
zmysle zákonov č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník. Subjekt, ktorý je neziskovou organizáciou, v rámci tejto výzvy nie je 
oprávneným žiadateľom.

7. Výstavba, rozšírenie alebo rekonštrukcia prevádzkových priestorov
určených na priemyselnú výrobu, remeselnú výrobu a činnosti napomáhajúce
rozvoju služieb sú obmedzené max. do výšky 20% z oprávnených výdavkov 
spolufinancovaných z ERDF a ŠR. Existuje nejaké obmedzenie aj pri hmotných a 
nehmotných investíciách?

Vo výzve DOP2008-SIP001 je určené, že maximálna výška pomoci  jednému prijímateľovi 
nesmie presiahnuť súhrnne 200.000 EUR v priebehu akéhokoľvek obdobia troch 
fiškálnych rokov (z dôvodu kumulácie pomoci de minimis). V podmienkach výzvy nie je 
určený limit na nákup hmotných a nehmotných investícií. Avšak z dôvodu charakteru 
projektu, keďže sa jedná o projekt medzirezortnej spolupráce, je potrebné vypracovať ho 
ako komplexný, celistvý projekt, zahŕňajúci aktivity ERDF aj ESF, v inom prípade nie je 
možné žiadosť/projekt schváliť.

8. Je oprávneným žiadateľom spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá vznikla
asi pred mesiacom a do podania žiadosti ešte pravdepodobne nebude mať
žiadnych zamestnancov v trvalom pracovnom pomere (má len pracovníkov na
dohodu o vykonaní práce a na dohodu o pracovnej činnosti)?

Výzva obsahuje obmedzenie, že subjekt ku dňu podania žiadosti o NFP nesmie podnikať 
dlhšie ako tri roky. Z toho vyplýva, že ak spĺňate vyššie uvedenú podmienku, ako aj 
ostatné kritéria oprávnenosti definované v danej výzve, ste oprávneným žiadateľom o 
NFP. Počet zamestnancov nemá vplyv na oprávnenosť žiadateľa (za podmienky 
zachovania charakteru mikro, malého a stredného podnikateľa).



9. Je obchodná spoločnosť, ktorá síce bola založená v roku 1997, ale začala svoju 
činnosť vykonávať len v  roku 2006 oprávneným žiadateľom v rámci tejto výzvy?

V rámci výzvy DOP2008-SIP001 je oprávneným žiadateľom o NFP začínajúci podnikateľ, 
ktorý ku dňu podania žiadosti nepodniká dlhšie ako tri roky, pričom u živnostníkov je 
určujúcim dátum vydania živnostenského oprávnenia, u právnických osôb dátum zápisu 
do obchodného registra. V tomto prípade táto podmienka nie je naplnená a daná 
obchodná spoločnosť nie je oprávneným žiadateľov v rámci tejto výzvy.


