
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA
Slovenskej republiky

Schéma 
na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií  

v priemysle a v službách
(schéma pomoci de minimis)

Dodatok č. 1

Priorita 1. Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery

Podopatrenie 1.1.1.  Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Schéma DM – 4/2008

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast



I. 

1. Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa znenie Schémy na podporu zavádzania inovatívnych 
a vyspelých technológií v priemysle a v službách  kód „Schéma DM – 4/2008“ (schéma 
pomoci de minimis) nasledovne:

II.

1. Článok D) Poskytovateľ pomoci a vykonávateľ sa druhý odsek:

„Vykonávateľom schémy a Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom pre 
Operačný  program  Konkurencieschopnosť  a hospodársky  rast  je  Slovenská  inovačná 
a energetická agentúra (ďalej len „vykonávateľ“)“

vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

„Vykonávateľom schémy a Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom pre 
Operačný program Konkurencieschopnosť  a hospodársky rast  je  Národná agentúra  pre 
rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej len „vykonávateľ“)“

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

„Vykonávateľ schémy:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava 27 
webová stránka: www.siea.gov.sk“

vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

„Vykonávateľ schémy:
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
Miletičova 23
821 09 Bratislava 2
webová stránka: www.nadsme.sk“

3. V článku G) Oprávnené výdavky sa v časti „Za oprávnené výdavky nie je možné 
považovať nasledovné výdavky:“ siedma odrážka 

„výdavky na rekonštrukciu a výstavbu nových priestorov“

vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

„výdavky na výstavbu nových priestorov“

http://www.nadsme.sk/
http://www.siea.gov.sk/


4. Článok L) Mechanizmus poskytovania pomoci sa bod 2

„Na webovej stránke poskytovateľa, vykonávateľa a Centrálneho koordinačného orgánu 
www.nsrr.sk bude zverejnená výzva vrátane povinných príloh.“

vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

„Na  webovej  stránke  poskytovateľa  www.economy.gov.sk,  vykonávateľa 
www.nadsme.sk Centrálneho koordinačného orgánu www.nsrr.sk bude zverejnená výzva 
vrátane povinných príloh.“

5. Článok L) Mechanizmus poskytovania pomoci sa bod 5 

„Žiadosť o NFP vrátane povinných príloh musí byť doručená najneskôr v predpísaný deň 
a hodinu,  ktoré  sú  stanovené  vo  výzve  na  predkladanie  žiadostí  o  NFP,  v pevnom, 
uzavretom,  nepoškodenom  a nepriehľadnom  obale  príslušnému  vykonávateľovi  ako 
doporučená zásielka, osobne, alebo kuriérom.“

nahrádza nasledovným znením:

„Žiadosť o NFP vrátane povinných príloh bude doručená/odoslaná najneskôr v predpísaný 
deň a hodinu, ktoré sú stanovené vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v pevnom, 
uzavretom a nepriehľadnom obale príslušnému vykonávateľovi ako doporučená zásielka, 
osobne alebo kuriérom.“

6. Článok L) Mechanizmus poskytovania pomoci sa bod 9

„Do 15 pracovných dní od uzávierky termínu na predkladanie žiadostí o NFP poverení 
pracovníci  vykonávateľa  zabezpečia  registráciu  žiadostí  o NFP  a kontrolu  formálnej 
správnosti žiadostí o NFP. V prípade adekvátnych dôvodov je možné termín na vykonanie 
registrácie a kontroly formálnej správnosti po dohode s poskytovateľom predĺžiť.“

vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

„Po doručení žiadosti o NFP na adresu vykonávateľa poverení pracovníci vykonávateľa 
zabezpečia registráciu žiadostí o NFP a kontrolu formálnej správnosti žiadostí o NFP.“

III.

1. Ostatné  ustanovenia  Schémy  na  podporu  zavádzania  inovatívnych  a vyspelých 
technológií  v priemysle  a v službách  (schéma  pomoci  de  minimis)  ostávajú  týmto 
dodatkom nedotknuté.

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

http://www.nsrr.sk/
http://www.nadsme.sk/
http://www.economy.gov.sk/
http://www.nsrr.sk/

