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Slovenskej republiky

Schéma 
podpory existujúcich a začínajúcich podnikateľov

(schéma pomoci de minimis)
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Priorita 1. Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja 
domáceho rastového potenciálu

Opatrenie 1.1. Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb

Sektorový operačný program Priemysel a služby

Bratislava júl 2006



I. 

1. Týmto  dodatkom  sa  mení  a dopĺňa  znenie  Schémy  podpory  existujúcich 
a začínajúcich podnikateľov (schéma pomoci de minimis) nasledovne:

II.

1. Článok A) Preambula sa nahrádza nasledovným znením:

„Predmetom schémy je poskytovanie pomoci  de minimis  (ďalej  len „pomoc“),  formou 
nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR, 
zameranej na podporu konkurencieschopnosti existujúcich a nových podnikateľov, ktorá 
je jednou z priorít Vlády Slovenskej republiky v období prípravy vstupu a po vstupe SR 
do Európskej únie.“

2. Článok D) Poskytovateľ pomoci a vykonávateľ sa časť:

„Vykonávateľ schémy:

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
Záhradnícka  153
821 08  Bratislava 2
tel.: 02/5557 1610
fax: 02/5557 1601
E-mail: agency@nadsme.sk“

vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:

„Vykonávateľ schémy:

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
Miletičova 23
821 09  Bratislava
tel.: 02/502 44 500
fax: 02/502 44 501
webová stránka: www.nadsme.sk
e-mail: agency@nadsme.sk“

3. Článok F) Oprávnené projekty bod 1 sa nahrádza nasledovným znením:

1. „výstavbu  a  rekonštrukciu  prevádzkových  priestorov  určených  na  priemyselnú 
výrobu,  remeselnú  výrobu  a na  činnosti  napomáhajúce  rozvoju  priemyselných 
služieb max. do výšky 30% požadovaného NFP“

4. Článok F) Oprávnené projekty bod 3 sa vypúšťa.

5. Článok G) Oprávnené náklady bod 1. „Oprávnenými nákladmi sú:“ sa časť: 

„náklady  vynaložené  na  obstaranie  hmotného  investičného  majetku,  cena  pozemkov, 
budov, strojov, prístrojov a zariadení je definovaná podľa § 25 ods. 4 písm. a) zákona  
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve“

vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:
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„náklady  vynaložené  na  obstaranie  hmotného  investičného  majetku,  cena  strojov, 
prístrojov a zariadení je definovaná podľa § 25 ods. 4 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve“

6. Článok  G)  Oprávnené náklady  bod  1.  „Oprávnenými  nákladmi  sú:“  sa  vypúšťa 
časť:

„náklady  vynaložené  na  prenájom  priestorov  na  podnikanie  v podnikateľských 
a technologických  inkubátoroch  v prípade,  že  inkubátor  nedostáva  dotáciu  na  svoju 
činnosť z verejných prostriedkov, pre začínajúcich podnikateľov do 3 rokov od založenia 
spoločností, (živností).“

7. Článok  G)  Oprávnené náklady  bod  3.  „Za  neoprávnené  náklady pre  účely  tejto 
schémy sa považujú:“ sa časť:

„náklady vynaložené pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí pomoci s vykonávateľom.“ 

vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:

„náklady  vynaložené  pred  dňom  podpísania  Záverečnej  správy  členmi  Hodnotiacej 
komisie pre poskytovanie pomoci.“

8. Článok I) Výška pomoci bod 2 sa nahrádza nasledovným znením:

2. „Výšku  pomoci  predstavuje  hodnota  vyplateného  nenávratného  finančného 
príspevku.“

9. Článok I) Výška pomoci bod 3 sa nahrádza nasledovným znením:

3. „Minimálna  výška pomoci  jednému príjemcovi  pomoci  je  5 000 EUR. Maximálna 
výška pomoci7 jednému príjemcovi pomoci nesmie presiahnuť súhrnne 100 000 EUR 
v priebehu  troch  po  sebe  nasledujúcich  kalendárnych  rokov.  Prepočet  na  EUR sa 
vykoná  kurzom  stanoveným  Národnou  bankou  Slovenska  ku  dňu  schválenia 
poskytnutia pomoci hodnotiacou komisiou, prepočet vykoná vykonávateľ.“

10. Článok J) Kritérium nevyhnutnosti sa časť:

„Pomoc nemôže byť poskytnutá retroaktívne a musí byť účinne monitorovaná zo strany 
poskytovateľa pomoci.“ 

vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:

„Pomoc nemôže byť poskytnutá retroaktívne pred dňom podpísania Záverečnej  správy 
členmi Hodnotiacej komisie pre poskytovanie pomoci a musí byť účinne monitorovaná zo 
strany poskytovateľa pomoci.“

11. Článok K) Podmienky poskytnutia pomoci body 6 a 8 sa nahrádzajú nasledovným 
znením:

6. „Doba realizácie projektu nesmie presiahnuť 24 mesiacov. Doba realizácie projektu 
začína  dňom  zaslania  oznámenia  o začatí  realizácie  projektu  zo  strany  príjemcu 
pomoci a končí zaslaním oznámenia o ukončení realizácie projektu zo strany príjemcu 
pomoci spolu so žiadosťou o platbu.

8. „Splnenie  povinnosti  príjemcu  pomoci  postupovať  podľa  zákona  č.  25/2006  Z.  z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“

7  Maximálna výška pomoci predstavuje ekvivalent hrubej hotovostnej finančnej pomoci, t.j. výšku pomoci 
pred zaplatením dane z príjmov právnických osôb



12. Článok M) Mechanizmus poskytovania pomoci body 9, 13, 21, 22 a 23 sa nahrádzajú 
nasledovným znením:

9. „V prípade,  ak  žiadosť  po  formálnej  stránke  nebude  kompletná,  bude  použitý 
mechanizmus klarifikácie10 zo strany vykonávateľa.“

13. „Vykonávateľ  zabezpečí,  do  2  pracovných  dní  od  ukončenia  formálnej  kontroly 
žiadostí,  formou  náhodného  výberu  pridelenie  projektov  dvojiciam,  ktoré  tvoria 
externí  a interní  posudzovatelia.  Vykonávateľ  odovzdá  interným  a externým 
posudzovateľom na posúdenie obal PROJEKT, s prideleným kódom projektu, ktorý je 
nepoškodený, v mieste prelepenia opečiatkovaný a podpísaný žiadateľom a vyhotoví 
záznam  z náhodného  výberového  pridelenia  projektov,  ktorý  predloží  hodnotiacej 
komisii“.

21. "V prípade, ak poskytovateľ zistí akékoľvek nedostatky v postupoch realizovaných v 
rámci hodnotiaceho procesu podľa bodu 18, bude daná skutočnosť zaznamenaná v 
správe z  overovania postupov hodnotiaceho procesu na NARMSP vykonávaných v 
rámci  opatrenia  1.1  Podpora  rozvoja  nových  a  existujúcich  podnikov  a  služieb 
(schéma de minimis) "

22. „Vykonávateľ  uzatvorí  zmluvy  s príjemcami  pomoci  na  základe  poverenia  na 
uzatváranie zmlúv zo strany poskytovateľa avšak najneskôr do 31. 12. 2006“

23. „Vykonávateľ  oznámi  všetkým  neúspešným  žiadateľom  dôvody  zamietnutia  ich 
žiadosti, úspešným žiadateľom schválenie žiadosti, a to v termíne do  15 pracovných 
dní  od  poverenia  o informovaní  úspešných  a neúspešných  žiadateľov  zo  strany 
poskytovateľa.“

13. Článok M) Mechanizmus poskytovania pomoci bod 26 sa vypúšťa, ostatné body sa 
prečíslujú.

14. Článok Q) Komunikačný akčný plán schémy sa časť:

„V zmysle Nariadenia Rady ES č. 1159/2000 o opatreniach pre informovanosť a publicitu, 
ktoré  majú  vykonať  členské  štáty,  týkajúcich  sa  pomoci  zo  štrukturálnych  fondov, 
poskytovateľ  spoločne  s vykonávateľom  zabezpečí  informovanosť  podnikateľov 
v spolupráci  s inštitúciami  v pôsobnosti  Vyšších  územných  celkov  (ďalej  len  „VÚC“) 
a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (ďalej len „SOPK“) a jej regionálnymi 
kanceláriami.“

vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

„V zmysle Nariadenia Rady ES č. 1159/2000 o opatreniach pre informovanosť a publicitu, 
ktoré  majú  vykonať  členské  štáty,  týkajúcich  sa  pomoci  zo  štrukturálnych  fondov, 
poskytovateľ  spoločne  s vykonávateľom  zabezpečí  informovanosť  podnikateľov 
v spolupráci s inštitúciami v pôsobnosti Vyšších územných celkov (ďalej len „VÚC“).“

15. Článok Q) Komunikačný akčný plán schémy bod a)  Regionálne komory SOPK sa 
vypúšťa.

1 0 Klarifikácia žiadosti znamená možnosť doplnenia formálnych náležitostí žiadosti t.j.  že žiadateľ môže 
napraviť zistenú chybu do 10 pracovných dní od oznámenia, t.j. deň odoslania zo SO/RO (upozornenia žiadateľa 
na nedostatok zo strany SO/RO).  Túto lehotu možno predĺžiť  len na žiadosť  žiadateľa,  a to  najviac na 20 
pracovných dní.



16. Článok  Q)  Komunikačný  akčný  plán  schémy  bod  b)  Regionálne  poradenské 
a informačné agentúry – neziskové organizácie  zriadené v rámci VÚC sa vypúšťa 
a nahrádza:

NITRA
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Odbor regionálneho rozvoja a cezhraničnej 
spolupráce
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
Tel.: 037/ 6575 475, 6575 476
Fax: 037/ 6580 558
E-mail: jozef.lanak@unsk.sk 

ingrid.varesinska@unsk.sk

BANSKÁ BYSTRICA
Banskobystrický samosprávny kraj
Informačné centrum prvého kontaktu
Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/47 221 12, 472 21 22, 472 21 32
Fax: 048/ 43 255 12
E-mail: ekodrikova@vucbb.sk;             
              estierankova@vucbb.sk

PREŠOV 
Prešovský samosprávny kraj
Odbor regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Tel.: 051/ 7460 437, 7460 436
Fax: 051/ 7460 468
E-mail: krajnakm@vucpo.sk; 
              rozvoj@vuspo.sk

TRENČÍN
Rozvojová agentúra Trenčianskeho 
samosprávneho kraja n.o.
Nám. Sv. Anny 9, 911 62 Trenčín
Tel.: 032/ 6537 118, 6537 119 
Fax: 032/ 6537 117 
E-mail: ratsk@tsk.sk
              miroslav.sagat@tsk.sk

ŽILINA
Žilinský samosprávny kraj
Odbor regionálneho rozvoja
Komenského 48, 011 09 Žilina
Tel.: 041/ 5032 307
Fax: 041/ 5032 336
E-mail: region@zask.sk

KOŠICE
Košický samosprávny kraj
Odbor regionálneho rozvoja
Nám. Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice
Tel.: 055/ 7268 225, 7268 223
Fax: 055/ 7268 149
E-mail: sajkova.dagmar@kosice.regionet.sk 

molnarova.maria@kosice.regionet.sk
TRNAVA
Trnavský samosprávny kraj
Odbor regionálneho rozvoja a územného plánovania
Starohájska 10, 917 01 Trnava
P.O.Box 128
Tel.: 033/ 5933 370
Fax: 033/ 5933 379
E-mail: karpatyova.maria@trnava-vuc.sk
              murcova.irena@trnava-vuc.sk;             
              urbanovska.daniela@trnava-vuc.sk

III.

1. Ostatné  ustanovenia  Schémy  na  podporu  existujúcich  a začínajúcich 
podnikateľov (schéma pomoci de minimis) ostávajú týmto dodatkom nedotknuté.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia v Obchodnom 
vestníku SR.
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