
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

vydáva

USMERNENIE č. 1
k Výzve na predkladanie Žiadostí
 o nenávratný finančný príspevok

Kód výzvy KaHR – 111DM - 0801

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Schéma na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií  
v priemysle a v službách
 (schéma pomoci de minimis)

24. septembra 2008



CIEĽ USMERNENIA

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
(ďalej  len  „usmernenie“)  je  upresniť  definície  nachádzajúce  sa  v dokumentoch  vydaných 
v rámci Výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 
111DM – 0801 (ďalej  len „výzva“) a aktualizovať prílohy k výzve.  Usmernenie vychádza 
z otázok potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, usmernení Ministerstva 
výstavby  a regionálneho  rozvoja  Slovenskej  republiky  a Ministerstva  financií  Slovenskej 
republiky  a praktických  skúseností  v rámci  iných  výziev  Operačného  programu 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

ZMENY PRÍLOH K VÝZVE

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce prílohy:
• Príloha č. 1 Žiadosti o NFP – Opis projektu;
• Príloha č. 10 Žiadosti o NFP – Finančná analýza
• Príručka pre žiadateľa
• Žiadosť o NFP

PLATNOSŤ USMERNENIA

Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva SR a Národnej 
agentúry  pre rozvoj  malého  a stredného podnikania  (ďalej  len  „NARMSP“).  Všetky  nové 
prílohy  platia  tiež  dňom zverejnenia  na  stránkach  MH  SR  a NARMSP.  Žiadatelia,  ktorí 
vyplnili formuláre v staršom formáte a už podali svoje Žiadosti o NFP vykonávateľovi, nie sú 
týmto Usmernením viazaní.

ZMENY V ŽIADOSTI O NFP

1. V tabuľke č. 16 v prílohe č. 2 bol zmenený text nasledovne: „Zmluva o budúcej zmluve, 
resp.  odberateľsko-dodávateľská  zmluva  s účastníkom  OVS,  ktorého  návrh  bol 
vyhodnotený ako najvhodnejší (vrátane detailného rozpočtu) s odkladacou podmienkou 
účinnosti od podpisu zmluvy o poskytnutí NFP.“

2. V tabuľke č. 16 príloha č. 9 bolo doplnené písmeno c) v nasledovnom znení: „v prípade ak 
žiadateľ  predkladá  účtovnú  závierku  za  mimoriadne  účtovné  obdobie  na  základe 
schválenia daňového úradu je povinný predložiť účtovnú závierku za ucelené účtovné 
obdobie  predchádzajúce  účtovnému  obdobiu  počas  ktorého  predkladá  žiadosť  o NFP. 
Zároveň predkladá potvrdenie Daňového úradu o povolení takejto výnimky.“

ZMENY V PRÍRUČKE PRE ŽIADATEĽA

1. V bode 5.1, v časti Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP, ods. 2) bol doplnený text: „Pre 
potrebu  overenia  maximálnej  a minimálnej  výšky  NFP  bude  použitý  konverzný  kurz 
(30,1260 Sk/Eur), čo znamená, že žiadaný NFP nesmie byť nižší ako 602.520 Sk a vyšší 
ako 6.025.200 Sk.“
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ZMENY V PRÍLOHE Č. 1 ŽIADOSTI O NFP
OPIS PROJEKTU

1. Bod 2.2 bol zmenený nasledovne:

Východiskový a očakávaný stav v oblastiach súvisiacich s výsledkami a dopadmi projektu
Hodnoty merateľných ukazovateľov – sledovanie za roky

Typ Názov1 Merná 
jednotka

Východisko
vá hodnota 
(v roku n)2

Namerané hodnoty
Rok 
n+1

Rok 
n+2

Rok 
n+3

Rok 
n+4 Rok n+5

ROK

V
ýs

le
d

o
k3

Nárast tržieb Sk

ROK

D
o
p

a
d

4

Počet vytvorených 
nových pracovných 
miest

Počet

Nárast pridanej 
hodnoty

Sk

2. Bod 4.3 bol zmenený nasledovne:

Názov aktivity Začiatok realizácie 
aktivity 

Ukončenie realizácie 
aktivity 

Hlavné aktivity (MM/RRRR) (MM/RRRR)
Aktivita 1
Aktivita 2
Aktivita 3
Aktivita n

Podporné aktivity
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

1 Merateľné ukazovatele predvyplnené v tabuľke sú povinné pre všetkých žiadateľov.
2 Indikátor výsledku –hodnota  v roku predchádzajúcemu roku začatia realizácie projektu. Indikátor dopadu – 

hodnota v roku ukončenia realizácie projektu. 
3  Merateľné ukazovatele výsledku vyjadrujúce priamy, hmatateľný efekt intervencie bezprostredne po 

ukončení realizácie projektu na cieľové skupiny/užívateľov projektu, prostredníctvom ktorých bude 
sledované a hodnotené dosiahnutie stanovených cieľov projektu.

4  Ukazovatele dopadu vyjadrujúce dlhodobý efekt intervencie na cieľovú skupinu/užívateľov projektu, ktorý 
môže nastať aj niekoľko rokov po ukončení realizácie projektu. Je viazaný na výsledky intervencií a 
prekračuje rámec okamžitých prínosov.
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3. Bod 10. bol zmenený nasledovne:

Indikátory sledovania horizontálnych 
politík ES

MJ Typ Rok 
„n“

Hodnota 
v roku 
„n“*

n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 Poznámka

Marginalizované rómske komunity

Počet vytvorených pracovných miest 
cielene pre marginalizované rómske 
komunity realizovaním projektu

Počet dopad  nesleduje 
sa

Rovnosť príležitostí

Počet vytvorených pracovných miest pre 
znevýhodnené skupiny5 realizovaním 
projektu

Počet dopad  nesleduje 
sa

Počet vytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi realizovaním 
projektu 

Počet dopad  nesleduje 
sa

Počet vytvorených pracovných miest 
obsadených ženami realizovaním 
projektu

Počet dopad  nesleduje 
sa

Počet udržaných pracovných miest pre 
znevýhodnené skupiny realizovaním 
projektu

Počet dopad  nesleduje 
sa

Počet udržaných pracovných miest 
obsadených mužmi realizovaním 
projektu 

Počet dopad  nesleduje 
sa

Počet udržaných pracovných miest 
obsadených ženami realizovaním 
projektu

Počet dopad  nesleduje 
sa

počet fungujúcich podnikateľských 
subjektov vytvorených prostredníctvom 
projektov po 6 mesiacoch (delenie:muži/
ženy)

Počet dopad  nesleduje 
sa

Trvalo udržateľný rozvoj

Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia 
zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom 
energie

MW
výsledok  nesleduje 

sa

Zateplená plocha m2 výsledok  nesleduje 
sa

Ročné úspory energie realizovaním 
projektu

GJ/rok výsledok  nesleduje 
sa

Počet vytvorených nových pracovných 
miest

počet Výstup  nesleduje 
sa

5  Občan mladší ako 25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred 
menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie (ďalej len „absolvent školy“), 
občan starší ako 50 rokov veku, občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov  z 
posledných 16 mesiacov od zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „dlhodobo 
nezamestnaný občan“), občan, ktorý nevykonával zárobkovú činnosť ani sa nepripravoval na povolanie v rámci 
sústavnej prípravy na povolanie alebo v systéme ďalšieho vzdelávania z dôvodu, že nemohol zosúladiť pracovné 
povinnosti s plnením rodičovských povinností, osamelý občan starajúci sa o dieťa do desať rokov veku, občan, 
ktorý stratil schopnosť vykonávať svoje doterajšie zamestnanie a nie je občan so zdravotným postihnutím, 
občan, ktorý sa sťahuje alebo sa sťahoval v rámci územia členských štátov Európskej únie alebo občan, ktorý má 
pobyt na území členského štátu Európskej únie za účelom výkonu zamestnania a občan so zdravotným 
postihnutím.
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ZMENY V PRÍLOHE Č. 10 ŽIADOSTI O NFP
FINANČNÁ ANALÝZA

1. Tabuľka F. bola zmenená nasledovne:
 

F. NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIÍ V TIS. SKK

Celkové náklady 
projektu

Vlastné zdroje Cudzie zdroje Požadovaný NFP

Názov položky n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5

1. Zostatok celkových nákladov na 
projekt
2. Očakávaný hospodársky 
výsledok6 
3. Splatená hodnota požičaných 
zdrojov7

1-(2+3)8

6 Rozdiel výnosov projektu a nákladov projektu, pričom náklady projektu sú súčtom prevádzkových a finančných 
nákladov (nákladových úrokov v danom roku)
7 Výška splatenej istiny
8 V súčtovom (poslednom) riadku môžu byť aj záporné hodnoty
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