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CIEĽ USMERNENIA 

Cieľom Usmernenia č. 2 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 – 
31SP  –  0801  (ďalej  len  „výzva“)  a aktualizovať  prílohu  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 PRÍLOHY K VÝZVE

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádza nasledujúce prílohy:
• Príručka pre žiadateľa
• Príloha č. 18 k žiadosti o NFP – Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy

PLATNOSŤ USMERNENIA

Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej 
agentúry pre cestovný ruch (ďalej len „SACR“).

DOPLNENIE ZNENIA PRÍRUČKY PRE ŽIADATEĽA

Príručka  pre  žiadateľa  je  doplnená  o nižšie  uvedené  ustanovenia,  ktoré  nemenia  znenie 
Príručky, okrem prípadov, keď tak je vyslovene uvedené.

Kapitola 3.4 Oprávnenosť žiadateľa je upravená nasledovne:

1. V rámci kapitoly boli za tretí odsek vložené dva nové odseky v nasledovnom znení:

Zmenu vlastníckej štruktúry prijímateľa po 1. 1. 2008 je možné akceptovať len v prípade, 
ak  táto  zmena  nemá  vplyv  na  oprávnenosť  subjektu  čerpať  finančné  prostriedky 
alokované  v rámci  príslušnej  výzvy,  t.j.  ak  nedôjde  k strate  štatútu  MSP  v zmysle 
odporúčania  Komisie  2003/361/ES  zo  6.  mája  2003  o  definícii  malých  a  stredných 
podnikov. 

V prípade, že žiadateľ (resp. prijímateľ) stratí štatút MSP počas realizácie projektu alebo 
v priebehu doby monitorovania projektu po jeho ukončení (5 rokov po ukončení realizácie 
projektu) v dôsledku zmeny vlastníckej štruktúry, bude povinný NFP v plnej výške vrátiť. 
Táto  skutočnosť  sa  netýka  straty  štatútu  MSP  spôsobeného  ekonomickým  rastom 
prijímateľa v dôsledku realizácie projektu.

2. V rámci  zoznamu  činností  súvisiacich  s  oblasťou  cestovného  ruchu  podľa  Štatistickej 
klasifikácie ekonomických činností, rev. 2 (2008) boli doplnené nasledovné aktivity: 

9311 - Prevádzka športových zariadení
9321 - Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
9329 - Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivit


