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Usmernenie č.: 6/2006

Vecné zameranie: Usmernenie k výzve na predkladanie projektov v rámci Priority 1.  „Rast  
konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho 
rastového  potenciálu“, Opatrenia  1.5  SOP  PS  –  Schéma  podpory 
medzinárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis), zverejnenej 
dňa 16. mája 2006 

Vydáva: odbor riadenia Sektorového operačného programu Priemysel a služby
sekcia podporných programov
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Riadiaci orgán pre Sektorový operačný program Priemysel a služby

Ministerstvo hospodárstva SR

Usmernenie k     výzve na predkladanie projektov v     rámci opatrenia 1.  5   SOP PS   
„Rozvoj zahraničnej spolupráce a     image SR“   

Cieľom Usmernenia č.1 k výzve na predkladanie projektov v rámci opatrenia 1.5 SOP PS – Schéma 
podpory  medzinárodnej  spolupráce  (schéma  pomoci  de  minimis) je  zabezpečiť  úpravu 
vlastného textu výzvy na predkladanie projektov  – v časti Oprávnené aktivity:

-  str.  2, z  bodu 3  „Poradenské a  konzultačné služby poskytované jednorazovo v oblasti  podpory 
marketingových a investičných informácií ako aj podpory internacionalizácie obchodu zamerané na:“ 
vypustiť  poslednú odrážku,  ktorá  znie  „certifikáciu  výrobkov  a prieskum  stavu  duševného 
vlastníctva a v rámci neho najmä ochrany priemyselných práv na vnútornom trhu EU ako aj na 
trhoch tretích krajín.“

Odôvodnenie:

Schéma podpory  medzinárodnej  spolupráce  (schéma pomoci  de  minimis)  v časti  F  Oprávnené 
projekty nedefinuje ako oprávnený projekt: 

- Poradenské a konzultačné služby poskytované jednorazovo v oblasti podpory marketingových 
a investičných  informácií  ako  aj  podpory  internacionalizácie  obchodu  zamerané  na: 
certifikáciu  výrobkov a prieskum stavu duševného vlastníctva  a v rámci  neho najmä 
ochrany priemyselných práv na vnútornom trhu EU ako aj na trhoch tretích krajín.

Uvedené  aktivity  sú  definované  ako  oprávnené  len v rámci  Schémy  podpory  medzinárodnej 
spolupráce (schéma štátnej pomoci). 

Upozornenie pre žiadateľov: 

Nakoľko  výzva  na  predkladanie  projektov  bola  vyhlásená  v rámci  schémy  pomoci  de  minimis 
projekty zamerané na „Poradenské a konzultačné služby poskytované jednorazovo v oblasti podpory 
marketingových a investičných informácií ako aj podpory internacionalizácie obchodu zamerané na:  
certifikáciu  výrobkov  a prieskum  stavu  duševného  vlastníctva  a v rámci  neho  najmä  ochrany 
priemyselných práv na vnútornom trhu EU ako aj  na trhoch tretích krajín“  nebudú pokladané za 
oprávnené. 
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