MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo spisu: 1435/2008-1000-4100
R O Z H O D N U T I E č. 83/2008
ministra hospodárstva Slovenskej republiky
z 10. 07. 2008,
ktorým sa vydáva Dodatok č. 1 k Štatútu Výberovej komisie

Na základe čl. 13 ods. 2 Štatútu Výberovej komisie (ďalej len „štatút“)
I.
vydávam
Dodatok č. 1 k štatútu, ktorým
II.
s ch v a ľ u j e m
zmeny a doplnenia štatútu v tomto rozsahu:
1. V Čl. 2 odsek 1 znie:
„(1) Výberová komisia (ďalej len „komisia“) je kolektívnym orgánom zriadeným RO pre
účely výberu a schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť
o NFP“). Komisia má právo rozhodovať len o žiadostiach o NFP predložených v rámci výziev
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) pre opatrenia,
resp. podopatrenia v jej gescii. RO zriaďuje v závislosti od vecného zamerania príslušných
opatrení, resp. podopatrení OP KaHR sedem komisií v gescii nasledovných vykonávateľov:
a.) Komisia č. 1: 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 (de minimis)“ v gescii
Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej len „NARMSP“)
a
„Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle
a v službách“ v gescii Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“).

b.) Komisia č. 2: Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery - Podopatrenie 1.1.3.
Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách –
„Schéma pomoci na podporu medzinárodnej spolupráce (schéma de minimis)“ v gescii
Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (ďalej len „SARIO“).

c.) Komisia č. 3: Opatrenie 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov – Budovanie
„hnedých“ a „zelených“ priemyselných parkov v gescii SARIO.
d.) Komisia č. 4: Opatrenie 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch – „Schéma na
podporu inovácií, zavádzania systémov manažérstva kvality, ochrany priemyselných práv
a zavádzania technických noriem do výrobnej praxe a služieb (de minimis)“ a „Schéma
štátnej pomoci na podporu aplikovaného výskumu a vývoja smerovaného do inovácií“
v gescii SIEA.

e.) Komisia č. 5: Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívností na strane výroby aj
spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike – „Schéma štátnej pomoci pre
zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych
technológií v energetike priamou formou pomoci“ a „Schéma na podporu trvalo udržateľného
rozvoja (schéma de minimis)“ v gescii SIEA.

f.) Komisia č. 6: Opatrenie 2.2 časť Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre
mestá a obce v gescii SIEA.
g.) Komisia č. 7: Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu –
„Schéma štátnej pomoci pre podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených
produktov cestovného ruchu s celoročným využitím“ a „Schéma na podporu podnikateľských
aktivít v cestovnom ruchu (schéma de minimis)“ v gescii Slovenskej agentúry pre cestovný ruch
(ďalej len „SACR“).“.

2. V čl. 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie
„e) prizvané osoby“.
3. V čl. 7 ods. 1 písm. b) sa za slovo komisie vkladajú slová „(ostatné ústredné orgány štátnej
správy, profesné a záujmové združenia)“.
4. V čl. 9 bod 2) druhá veta znie: „Kópia pozvánky na zasadnutie komisie, ktorá bola zaslaná
prizvaným osobám je neoddeliteľnou súčasťou záverečnej správy.“.
III.
záverečné ustanovenie
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom podpisu.

Ľubomír Jahnátek
minister

