Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vydáva

USMERNENIE č. 1
k Výzve na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok
Kód výzvy KaHR–111SP-1201

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 štátnej pomoci
na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle
a v službách

Dátum vydania usmernenia:
Dátum uzávierky výzvy:
Indikatívna výška finančných prostriedkov:

4. marec 2013
26. apríl 2013
110 000 000 EUR
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CIEĽ USMERNENIA
Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len
„usmernenie“) je:
1) predĺženie obdobia na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(ďalej aj „ŽoNFP”), posunutie dátumu uzávierky výzvy na 26. apríl 2013;
2) spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na
predkladanie
žiadostí
o nenávratný
finančný
príspevok
s
kódom
výzvy
KaHR – 111SP – 1201 (ďalej len „výzva“);

ZMENY DOKUMENTOV V RÁMCI VÝZVY
Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:
•
•
•
•
•

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu
zavádzania
inovatívnych
a vyspelých
technológií
v priemysle
a v službách
KaHR-111SP-1201
Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód
KaHR – 111SP – 1201;
Formulár ŽoNFP;
Príloha č. 5 ŽoNFP – Finančná analýza
Príloha č. 6 ŽoNFP – Index bonity

Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva SR. Žiadateľom, ktorí
vyplnili formuláre v pôvodnej verzii a už podali svoje žiadosti o NFP vykonávateľovi, bude
umožnené, v prípade, ak to bude relevantné, doplniť požadované údaje, ktoré sa upravujú týmto
usmernením.

ZMENY VO VÝZVE NA PREDKLADNIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ
FINANČNÝ PRÍSPEVOK
Text Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je upravený nasledovne:

1. Dátum uzávierky výzvy sa mení na 26. apríla 2013
2. V kapitole 4.3. Forma, výška a intenzita pomoci a spôsob financovania sa pôvodný
text:
„Maximálna intenzita pomoci (%) je vyjadrená ako podiel NFP na COV, pričom vnútorný pomer NFP
predstavuje podiel ERDF na NFP vo výške 85% a podiel spolufinancovania zo ŠR na NFP predstavuje
15%. Spolufinancovanie žiadateľa (vlastné zdroje) je určené ako rozdiel CV a NFP, pričom CV tvorí
súčet oprávnených a neoprávnených výdavkov projektu.“
nahrádza nasledujúcim textom:
„Intenzita pomoci (%) je vyjadrená ako podiel NFP na COV, pričom vnútorný pomer NFP predstavuje
podiel ERDF na NFP vo výške 85% a podiel spolufinancovania zo ŠR na NFP predstavuje 15%.
Spolufinancovanie žiadateľa (vlastné zdroje) je určené ako rozdiel CV a NFP, pričom CV tvorí súčet
oprávnených a neoprávnených výdavkov projektu.“
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3. V kapitole 4.3. Forma, výška a intenzita pomoci a spôsob financovania sa pôvodný
text:
„VZ

- vlastné zdroje žiadateľa“

nahrádza nasledujúcim textom:
„ZZ

- zdroje žiadateľa“

4. V kapitole 4.3. Forma, výška a intenzita pomoci a spôsob financovania sa pôvodný
text:
„V rámci tejto výzvy je žiadateľ povinný použiť iba jednu intenzitu na všetky položky rozpočtu
projektu.“
nahrádza nasledujúcim textom:
„V rámci tejto výzvy je žiadateľ povinný:
•
•

použiť len jednu intenzitu pomoci (t.j. 40%, resp. 50% v závislosti od miesta realizácie
projektu)
použiť zvolenú intenzitu na všetky položky rozpočtu projektu“

5. V kapitole 4.6 Doba fyzickej realizácie projektu znie prvý odseku nasledovne:
Doba fyzickej realizácie projektu je maximálne 24 mesiacov. Dobu fyzickej realizácie
projektu je možné, po podpise zmluvy o poskytnutí NFP, predĺžiť na základe žiadosti
predloženej vykonávateľovi schémy, maximálne však do termínu stanoveného v čl. 56
Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde
a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/199917 v znení neskorších
zmien a doplnení, t.j. do 31. decembra 2015.
Poznámka č. 17 pod čiarou znie nasledovne: „Ú. v. EÚ L 210 zo dňa 31. júla 2006, str. 25“
6. V celom texte výzvy sa pôvodný odkaz na webové sídlo vykonávateľa:
„www.siea.gov.sk“
nahrádza nasledujúcim textom:

„www.siea.sk“
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ZMENY V PRÍRUČKE PRE ŽIADATEĽA V RÁMCI VÝZVY NA
PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP
Text Príručky pre žiadateľa je upravený nasledovne:

7. V kapitole 1.2 Definície pojmov sa vypúšťa text:
„Marketing poľnohospodárskych výrobkov - znamená prechovávanie alebo vystavovanie výrobku
za účelom jeho predaja, ponúkanie výrobku na predaj, jeho dodanie alebo akýkoľvek iný spôsob
umiestňovania výrobku na trh okrem prvého predaja od prvovýrobcu ďalším predajcom alebo
spracovateľom a akejkoľvek inej činnosti pripravujúcej produkt na takýto prvý predaj.“

8. V kapitole 1.2 Definície pojmov sa pôvodný text:
„Odbyt poľnohospodárskych produktov - znamená prechovávanie alebo vystavovanie produktu v
záujme jeho predaja, ponúkanie produktu na predaj, jeho dodanie alebo akýkoľvek iný spôsob
umiestňovania produktu na trh, s výnimkou prvého predaja prvovýrobcom obchodníkom alebo
spracovateľom a akákoľvek činnosť, ktorou sa produkt pripravuje na prvý predaj. Ak prvovýrobca
predáva produkt konečnému spotrebiteľovi, považuje sa to za odbyt v prípade, že sa predaj
uskutočňuje v osobitných priestoroch vyhradených na tento účel.“
nahrádza nasledujúcim textom:
„Marketing poľnohospodárskych produktov - znamená prechovávanie alebo vystavovanie
produktu v záujme jeho predaja, ponúkanie produktu na predaj, jeho dodanie alebo akýkoľvek iný
spôsob umiestňovania produktu na trh, s výnimkou prvého predaja prvovýrobcom obchodníkom alebo
spracovateľom a akákoľvek činnosť, ktorou sa produkt pripravuje na prvý predaj. Ak prvovýrobca
predáva produkt konečnému spotrebiteľovi, považuje sa to za odbyt v prípade, že sa predaj
uskutočňuje v osobitných priestoroch vyhradených na tento účel.“

9. V kapitole 1.2 Definície pojmov sa dopĺňa nasledovný text:
„Primárny alebo aj prvotný produkt – znamená produkt prvovýroby vrátane produktov z rastlinnej
prvovýroby, chovu hospodárskych zvierat, lovu a rybolovu. Primárny produkt je podkategóriou
poľnohospodárskych produktov.“

10. V kapitole 1.2 Definície pojmov sa dopĺňa nasledovný text:
„Prvovýroba – znamená výrobu, odchov alebo chov primárnych produktov vrátane zberu, dojenia a
produkcie hospodárskych zvierat pred zabitím. Zahŕňa tiež lov, rybolov a zber divo rastúcich
produktov.“

11. V kapitole 1.2 Definície pojmov znie definícia Spracovania poľnohospodárskych
výrobkov nasledovne:
„Spracovanie poľnohospodárskych výrobkov - znamená akýkoľvek zásah do poľnohospodárskeho
výrobku, ktorého výsledkom je takisto poľnohospodársky výrobok, okrem činností potrebných na
prípravu živočíšneho alebo rastlinného produktu pre prvý predaj realizovaných v poľnohospodárskom
podniku;“
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12. V kapitole 2.3.1 Oprávnené výdavky, Oprávnenosť dane z pridanej hodnoty (ďalej
len „DPH“) sa pôvodný text:
„V prípade zmeny žiadateľa/prijímateľa z platcu DPH na neplatcu DPH počas doby od predloženia
ŽoNFP do ukončenia realizácie projektu však platí základné pravidlo, že výšku oprávnených
výdavkov nie je možné navýšiť.“
nahrádza nasledujúcim textom:
„V prípade zmeny žiadateľa/prijímateľa z platcu DPH na neplatcu DPH počas doby od predloženia
ŽoNFP do ukončenia realizácie projektu však platí základné pravidlo, že výška oprávnených
výdavkov uvedená v Rozhodnutí o schválení NFP nesmie byť prekročená.“

13. V kapitole 2.3.1 Oprávnené výdavky, Oprávnenosť dane z pridanej hodnoty sa
dopĺňa na koniec podkapitoly odsek v znení:
„Žiadateľ/prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť vykonávateľovi zmenu v povinnosti
platby DPH.“

14. V kapitole 2.6 Doba fyzickej realizácie projektu znie prvý odseku nasledovne:
„Doba fyzickej realizácie projektu je maximálne 24 mesiacov. Dobu fyzickej realizácie projektu je
možné, po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP, predĺžiť na základe žiadosti predloženej
vykonávateľovi, maximálne však do termínu stanoveného v čl. 56 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006
z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho
rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č.
1260/199910 v znení neskorších zmien a doplnení, t.j. 31. decembra 2015.“

Poznámka č. 10 pod čiarou znie nasledovne: „Ú. v. EÚ L 210 zo dňa 31. júla 2006, str. 25“
15. V kapitole 2.6 Doba fyzickej realizácie projektu sa pôvodný text:
„Začať práce na projekte je možné už pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP, najskôr však dňom
uzavretia výzvy. Vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii Verejného obstarávania
(s výnimkou nadobudnutia účinnosti zmluvy s dodávateľom) nevyvoláva vo vzťahu k začatiu prác na
projekte právne dôsledky.“
nahrádza nasledujúcim textom:
„Začať práce na projekte je možné už pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP, najskôr však dňom
uzavretia výzvy, pričom oprávnenosť výdavkov je podmienená ich obstaraním na základe výsledkov
VO. Vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii Verejného obstarávania (s výnimkou
nadobudnutia účinnosti zmluvy s dodávateľom) nevyvoláva vo vzťahu k začatiu prác na projekte
právne dôsledky.“

16. V kapitole 2.8.1 Hodnotiace kritériá časť D ADMINISTRATÍVNA, ODBORNÁ
A TECHNICKÁ KAPACITA ŽIADATEĽA, znie text nasledovne:
„V tejto skupine hodnotiacich kritérií hodnotiteľ posúdi skúsenosti žiadateľa s realizáciou podobných
projektov. Hodnotiteľ prihliada nie len na skúsenosti z realizácie projektov v rámci štrukturálnych
fondov, ale aj z realizácie projektov v rámci predvstupovej pomoci EÚ, prípadne z realizácie
investičných projektov podobných charakteru hodnoteného projektu. Hodnotiteľ vychádza z údajov
žiadateľa, ktorými deklaroval svoje skúseností s investičnými projektmi, realizovanými v minulosti
z vlastných alebo úverových zdrojov. Žiadateľ by mal preukázať, že v minulosti už úspešne
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zrealizoval projekty podobného charakteru, resp. že má medzi svojimi zamestnancami pracovníkov,
ktorí sú spôsobilí projekt úspešne dokončiť, majú s takýmito projektmi skúsenosti, príp. sú odborne
spôsobilí na podnikanie v predmetnom odvetví. V tejto súvislosti sa tiež hodnotia aj skúsenosti
a odborná spôsobilosť (vzdelanie) realizačného tímu, ktorý sa podieľa a bude podieľať na úspešnej
realizácii projektu. Súčasťou stanovenia realizačného tímu je tiež určenie kompetencií jednotlivých
členov za jednotlivé oblasti riadenia a implementácie projektu. Výhodou pre žiadateľov je existencia
zavedeného a certifikovaného systému manažérstva kvality, resp. kontinuálne vzdelávanie
zamestnancov v danom odbore, na ktorý sa viaže predložená ŽoNFP.“

17. V kapitole 2.8.1 Hodnotiace kritériá časť E UDRŽATEĽNOSŤ PROJEKTU, znie text
nasledovne:
„Účelom tejto skupiny kritérií je zhodnotiť budúcnosť projektu po ukončení spolufinancovania zo
štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu. Predmetom hodnotenia je udržateľnosť projektu
z finančnej stránky, t.j. či predkladaný projekt podľa finančnej analýzy vytvára dostatočný
CASH-FLOW a aká je súčasná finančná situácia podniku žiadateľa. Súčasťou hodnotenia je tiež
posúdenie ako plánuje žiadateľ nadviazať na realizáciu projektu a ďalej rozvíjať svoju činnosť a to aj
vo vzťahu k segmentu trhu a konkurencii na trhu, kde pôsobí. Na zhodnotenie udržateľnosti projektu
má významný vplyv tiež posúdenie možných rizík, ktoré môžu ohroziť naplnenie, alebo udržanie
výsledkov projektu. Okrem identifikácie rizík sa posudzuje najmä spôsob ich eliminácie.“

18. V kapitole 2.9.16 Verejné obstarávanie sa dopĺňa poznámka pod čiarou č. 13
s nasledovným textom:
„Uvedené nemá vplyv na povinnosť žiadateľa vykonať a predložiť ako povinnú prílohu č. 2 ŽoNFP
dokumentáciu preukazujúcu vykonanie prieskumu trhu v súlade s pokynmi uvedenými v kapitole 8.3.“
Ďalšie poznámky pod čiarou sa prečíslujú

19. V kapitole 2.9.16 Verejné obstarávanie sa pôvodný text:
„Forma a obsah zmluvy o dodaní tovaru, resp. zmluva o poskytnutí služby /presun za kontrolu VO,
pred informačné stretnutie/“
nahrádza nasledujúcim textom:
„Forma a obsah zmluvy o dodaní tovaru, resp. zmluvy o poskytnutí služby“

20. V kapitole 2.9.16 Verejné obstarávanie, časť Porušenie postupov a princípov VO sa
pôvodný text:
„V prípade závažných porušení postupov a princípov vykonaného VO, ktoré výrazným spôsobom
ovplyvnili výsledok VO môže vykonávateľ nepripustiť projekt do financovania.“
nahrádza nasledujúcim textom:

„V prípade závažných porušení postupov a princípov vykonaného VO, ktoré výrazným spôsobom
ovplyvnili výsledok VO môže vykonávateľ nepripustiť projekt do financovania, pokiaľ nedôjde
k odstráneniu identifikovaného protiprávneho stavu. Posúdenie možnosti odstránenia protiprávneho
stavu ako aj určenie prípadnej lehoty na odstránenie tohto protiprávneho stavu určuje vykonávateľ (ak
je možné protiprávny stav odstrániť).“
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21. V kapitole 3.3 Všeobecné merateľné ukazovatele, časť Zásady počítania vytvorených
pracovných miest sa dopĺňa nasledovný text:
„V prípade, že realizáciou projektu nedôjde k čistému nárastu počtu zamestnancov v príslušnom
podniku ku dňu ukončenia prác na projekte v hodnote uvedenej relevantnými merateľnými
ukazovateľmi výsledku, resp. nedostatočného preukázania objektívnych dôvodov nenaplnenia
čistého nárastu zamestnancov z dôvodu poklesu priemerného stavu zamestnancov podniku,
bude sa takýto stav posudzovať ako nenaplnenie relevantnej časti merateľných ukazovateľov
výsledku zameraných na tvorbu pracovných miest, ktorý je spojený s možnosťou udelenia
sankcií. Pri udeľovaní sankcií môže vykonávateľ prihliadať na osobitné okolnosti. Dôkazné
bremeno je na žiadateľovi/prijímateľovi.“

22. V kapitole 3.4 Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít sa pôvodná tabuľka:
Ukazovatele sledovania horizontálnych
politík ES

MJ

Typ

Trvalo udržateľný rozvoj (ďalej len „HP TUR“)
Počet novovytvorených pracovných miest
Počet Výsledok
Počet inovovaných výrobných postupov
Počet Výsledok
Počet novovytvorených pracovných miest
Počet
Dopad

Vykazovanie v
Povinný ukazovateľ [áno/nie]
ŽoNFP
Tab. 12 a 15B
ŽoNFP

áno
áno
áno

Tab. 12 a 15C
ŽoNFP

nie

Marginalizované rómske komunity (ďalej len „HP MRK“)
Počet vytvorených pracovných miest
cielene pre MRK

Počet

Výsledok

Počet vytvorených pracovných miest
cielene pre MRK

Počet

Dopad

nie

Rovnosť príležitostí (ďalej len „HP RP“)
Počet vytvorených pracovných miest pre
znevýhodnené skupiny v dôsledku
realizácie projektu

Počet

Výsledok

Počet novovytvorených pracovných miest
obsadených mužmi

Počet

Výsledok

Počet novovytvorených pracovných miest
obsadených ženami

Počet

Výsledok

nie

Počet vytvorených pracovných miest pre
znevýhodnené skupiny v dôsledku
realizácie projektu

Počet

Dopad

Počet novovytvorených pracovných miest
obsadených mužmi

Počet

Dopad

Počet novovytvorených pracovných miest
obsadených ženami

Počet

Dopad

áno
Tab. 12 a 15D
ŽoNFP

áno

nie

áno
áno

nahrádza nasledujúcou tabuľkou:
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Ukazovatele sledovania horizontálnych
MJ
Typ
politík ES
Trvalo udržateľný rozvoj (ďalej len „HP TUR“)
Počet novovytvorených pracovných miest
Počet Výsledok
Počet inovovaných výrobných postupov
Počet Výsledok
Počet novovytvorených pracovných miest
Počet
Dopad
Marginalizované rómske komunity (ďalej len „HP MRK“)
Počet vytvorených pracovných miest
cielene pre MRK
Počet Výsledok
Počet vytvorených pracovných miest
cielene pre MRK
Počet
Dopad
Rovnosť príležitostí (ďalej len „HP RP“)

Vykazovanie v
Povinný ukazovateľ [áno/nie]
ŽoNFP
Tab. 12 a 15B
ŽoNFP

áno
áno
áno

Tab. 12 a 15C
ŽoNFP

nie
nie
áno

Počet vytvorených pracovných miest pre
znevýhodnené skupiny v dôsledku
realizácie projektu
Počet novovytvorených pracovných miest
obsadených mužmi
Počet novovytvorených pracovných miest
obsadených ženami

Počet

Výsledok

Počet

Výsledok

Počet

Výsledok

v prípade ak žiadateľ deklaroval
merateľný ukazovateľ výsledku
„Počet vytvorených pracovných miest
cielene pre MRK“

áno
áno
Tab. 12 a 15D
ŽoNFP

Počet vytvorených pracovných miest pre
znevýhodnené skupiny v dôsledku
realizácie projektu
Počet novovytvorených pracovných miest
obsadených mužmi
Počet novovytvorených pracovných miest
obsadených ženami

áno
v prípade ak žiadateľ deklaroval
merateľný ukazovateľ
výsledku
alebo
dopadu

Počet

Dopad

Počet

Dopad

Počet

Dopad

„Počet vytvorených pracovných miest
cielene pre MRK“

áno
áno

23. V kapitole 3.4 Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít sa pôvodný text:
„Žiadateľ je povinný definovať pri každom povinnom, resp. dobrovoľne zvolenom merateľnom
ukazovateli horizontálnych priorít plánovanú hodnotu ukazovateľa vyššiu ako nula.“
nahrádza nasledujúcim textom:
„Žiadateľ je povinný definovať pri každom povinnom, resp. dobrovoľne zvolenom merateľnom
ukazovateli horizontálnych priorít plánovanú hodnotu ukazovateľa vyššiu ako nula (s výnimkou
prípadu pri rozdeľovaní pracovných miest na mužov a ženy, ktorá je opísaná v podkapitole
„Vzájomné vzťahy medzi ukazovateľmi“).“

24. V kapitole 3.4 Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít sa pôvodný text:
„Vytvorené pracovné miesto v dôsledku realizácie projektu s deklarovaným príspevkom
k zamestnanosti znevýhodnených skupín musí okrem vyššie uvedenej definície novovytvoreného
pracovného miesta splniť aj predpoklad jeho obsadenia znevýhodneným uchádzačom, pričom
znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie sa rozumie:“
nahrádza nasledujúcim textom:
„Vytvorené pracovné miesto v dôsledku realizácie projektu s deklarovaným príspevkom
k zamestnanosti znevýhodnených skupín musí okrem vyššie uvedenej definície novovytvoreného
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pracovného miesta splniť aj predpoklad jeho obsadenia znevýhodneným uchádzačom, pričom
znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie sa na účely tejto výzvy rozumie:“

25. V kapitole 3.4 Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít, časť Diagram
vzájomných vzťahov sa pôvodný text:
„Zo znázornenia podmnožín znevýhodnených skupín a MRK vyplýva, že MRK je podmnožinou
množiny znevýhodnených skupín a z tohto dôvodu by sa každý MRK mal vykazovať aj ako
ukazovateľ“
nahrádza nasledujúcim textom:
„Zo znázornenia podmnožín znevýhodnených skupín a MRK vyplýva, že MRK je podmnožinou
množiny znevýhodnených skupín a z tohto dôvodu sa každý MRK vykazuje aj ako ukazovateľ“

26. V kapitole 5. Konanie o ŽoNFP sa pôvodný text:
„Doručením ŽoNFP (riadne, včas, vo forme a na adresu) vykonávateľovi začína podľa § 14 ods. 1
zákona o pomoci a podpore konanie o ŽoNFP. Vykonávateľ v konaní o ŽoNFP:“
nahrádza nasledujúcim textom:
„Doručením ŽoNFP (riadne, včas, vo forme určenej poskytovateľom vo výzve a na určenú adresu)
vykonávateľovi začína podľa § 14 ods. 1 zákona o pomoci a podpore konanie o ŽoNFP. Vykonávateľ
v konaní o ŽoNFP:“

27. V kapitole 5.1.2 Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP, bod 1.) Overenie splnenia
kritérií úplnosti (kapitola 4, bod 7. výzvy) zaregistrovaných ŽoNFP sa dopĺňa za druhý
odsek nasledovný text:
„V prípade využitia možnosti doplnenia chýbajúcich formálnych náležitostí:
•

•

Prílohy č. 2 ŽoNFP - Prieskum trhu, musia byť všetky dokumenty tejto prílohy vystavené
najneskôr do dátumu predloženia ŽoNFP,
Prílohy č. 3, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, je možné tieto doplniť, alebo predložiť aj
s dátumom ich vyhotovenia po termíne predloženia žiadosti o NFP“

28. V kapitole 5.4 Výber ŽoNFP sa pôvodný text:
„Výberové kritériá tvoria prílohu č. 7 výzvy.“
nahrádza nasledujúcim textom:
„Výberové kritériá tvoria prílohu č. 6 výzvy.“

Zmeny vo vypĺňaní formulára ŽoNFP
Zmeny pod poradovými číslami 18 až 32 spresňujú postup vypĺňania formulára ŽoNFP a uvádzajú
tiež názorné obrázky pracovného prostredia ITMS portálu.
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29. V kapitole 8.1 Formulár ŽoNFP sa pôvodný obrázok:

nahrádza nasledujúcim obrázkom:

30. V kapitole 8.1 Formulár ŽoNFP sa dopĺňa nasledovný text:
„Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu / integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí –
žiadateľ toto pole nevypĺňa“
31. V kapitole 8.1 Formulár ŽoNFP, v časti Sekcia 1 - IDENTIFIKÁCIA ŽIADATEĽA sa mení
obrázok nasledovne:
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32. V kapitole 8.1 Formulár ŽoNFP, v časti Sekcia 2 - ŠTATUTÁRNY ORGÁN ŽIADATEĽA sa
mení obrázok nasledovne:

33. V kapitole 8.1 Formulár ŽoNFP, v časti Sekcia 3 - PROFIL
obrázok nasledovne:

ŽIADATEĽA

sa mení

,
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34. V kapitole 8.1 Formulár ŽoNFP, v časti Sekcia 5 - KONTAKTNÁ OSOBA PRE PROJEKT sa
mení obrázok nasledovne:

35. V kapitole 8.1 Formulár ŽoNFP, v časti Sekcia 7 - PROJEKT sa mení obrázok
nasledovne:

36. V kapitole 8.1 Formulár ŽoNFP, v časti Sekcia 13 - ROZPOČET PROJEKTU (V EUR) znie
text nasledovne:
„Sekcia č. 13 Rozpočet projektu agreguje (kumuluje) podrobný rozpočet projektu (príloha č. 4
ŽoNFP). Rozpočet v sekcii č. 13 formulára ŽoNFP musí byť s rozpočtom v prílohe č. 4 ŽoNFP
nevyhnutne v súlade. Tento rozpočet musí byť tiež plne v súlade s elektronickým podrobným
rozpočtom, ktorý je súčasťou prílohy č. 3 ŽoNFP „Elektronické neprepisovateľné médium“.
Rozpočet projektu v sekcii č. 13 sa uvádza agregovane na úrovni podpoložky skupiny výdavkov.
Zo zoznamu skupiny podpoložiek výdavkov, ktoré ponúka v tejto časti formulára ŽoNFP
verejný portál sú oprávnené výlučne tieto podpoložky:
711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív
- 711003 Nákup softvéru
- 711004 Nákup licencií
713 – Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
- 713002 Nákup výpočtovej techniky
- 713003 Nákup telekomunikačnej techniky
- 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
- 713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu
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Príklad:
Ak v rámci ŽoNFP, v podrobnom rozpočte projektu, v prílohe č. 4 ŽoNFP, žiadateľ určí len skupinu
výdavkov „713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia“ v hodnote
oprávnených výdavkov 2 000 000 EUR (pričom príloha č. 4 nedeklaruje neoprávnené výdavky),
uvedie žiadateľ v sekcii č. 13 formulára ŽoNFP nasledovné údaje:

Pri zadávaní výšky oprávnených výdavkov je nevyhnutné dodržať súlad s podrobným
rozpočtom.

Pole Bolo vykonané VO/obchodná verejná súťaž (OVS) pred predložením ŽoNFP
Žiadateľ vypĺňa toto pole jedine za predpokladu, ak k termínu predloženia ŽoNFP ukončil
proces verejného obstarávania výberom úspešného uchádzača, s ktorým uzatvoril odberateľskododávateľskú zmluvu (v prípade, že žiadateľ realizuje viacero verejných obstarávaní vypĺňa
toto pole už v prípade ak bolo ukončené prvé verejné obstarávanie výberom úspešného
uchádzača a bola podpísaná odberateľsko-dodávateľská zmluva).
Pole sa vypĺňa označením možnosti „áno“
Pole Objem prostriedkov zazmluvnených na základe VO/OVS pred podaním ŽoNFP
Žiadateľ vypĺňa toto pole jedine za predpokladu, ak označil pri poli „Bolo vykonané
VO/obchodná verejná súťaž (OVS) pred predložením ŽoNFP“ možnosť „áno“. V tomto prípade
vyplní pole dohodnutou cenou za plnenie predmetu odberateľsko-dodávateľskej zmluvy.
V prípade ak je žiadateľ neplatcom DPH uvádza hodnotu vrátane DPH, v ostatných prípadoch
uvádza hodnotu bez DPH.
Sekcia č.13 by v tomto prípade vyzerala nasledovne:

“

37. V kapitole 8.1 Formulár ŽoNFP, v časti Sekcia 15 - SÚLAD
PRIORITAMI sa vypúšťa nasledovný text:

S HORIZONTÁLNYMI

„V prípade, že v ŽoNFP bude uvedené, že projekt má vplyv na niektorú z horizontálnych priorít
(zaškrtnuté políčko
áno), musí byť tento vplyv vyjadrený minimálne jedným relevantným
ukazovateľom výsledku a slovne špecifikovaný príspevok k HP v sekcii 15 elektronického
formulára ŽoNFP. V prípade, že žiadateľ v sekcii 15 elektronického formulára ŽoNFP špecifikuje
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príspevok k HP iba prostredníctvom ukazovateľa dopadu deklaruje, že projekt neprispieva k cieľom
HP.“

38. V kapitole 8.1 Formulár ŽoNFP, v časti Tabuľka 15 B Trvalo udržateľný rozvoj znie
text nasledovne:
„Sledovanie merateľných ukazovateľov tejto horizontálnej priority je pre žiadateľa povinné
v rozsahu podľa podmienok uvedených v kapitole 3 tejto príručky pre žiadateľa.
Podrobnejšiu špecifikáciu cieľov HP TUR relevantných pre prioritnú os 1 OP KaHR nájdete tu:
Systém koordinácie implementácie horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj
Pozitívny vplyv projektu na plnenie cieľov HP TUR žiadateľ deklaruje nasledovne:
-

-

prostredníctvom označenia poľa „áno“ pri otázke „Prispeje projekt k napĺňaniu cieľov
horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj?“,
slovným zdôvodnením v textovom poli v tejto časti ŽoNFP, kde opíše ako predložená ŽoNFP
prispieva k napĺňaniu tejto horizontálnej priority vzhľadom na ciele, cieľovú skupinu
a aktivity projektu. V prípade, že tabuľka 15B ŽoNFP neposkytuje dostatočný priestor pre
popísanie príspevku, žiadateľ uvedie ďalší popis príspevku v relevantnej časti Opisu projektu
(príloha č. 1 ŽoNFP),
zadefinovaním povinných merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít (výsledok a
dopad), pričom plánovaná hodnota musí byť vyššia ako 0.

Ukazovatele horizontálnej priority musí žiadateľ identicky uviesť aj v sekcii č. 12 ŽoNFP.“

39. V kapitole 8.1 Formulár ŽoNFP, v časti Tabuľka 15 C Marginalizované rómske
komunity znie text nasledovne:
„Sledovanie merateľných ukazovateľov tejto horizontálnej priority je pre žiadateľa nepovinné.
Ak sa však žiadateľ dobrovoľne rozhodne, že bude vykazovať príspevok projektu k tejto
horizontálnej priorite, sú pre neho záväzné podmienky uvedené v kapitole 3 tejto príručky pre
žiadateľa.
Podrobnejšiu špecifikáciu cieľov HP MRK relevantných pre prioritnú os 1 OP KaHR nájdete tu:
Systém koordinácie implementácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity
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Pozitívny vplyv projektu na plnenie cieľov HP MRK žiadateľ deklaruje nasledovne:
-

-

- prostredníctvom označenia poľa „áno“ pri otázke „Prispeje projekt k napĺňaniu cieľov
horizontálnej priority marginalizované rómske komunity?“,
slovným zdôvodnením v textovom poli v tejto časti ŽoNFP, kde opíše ako predložená ŽoNFP
prispieva k napĺňaniu tejto horizontálnej priority vzhľadom na ciele, cieľovú skupinu
a aktivity projektu. V prípade, že tabuľka 15C ŽoNFP neposkytuje dostatočný priestor pre
popísanie príspevku, žiadateľ uvedie ďalší popis príspevku v relevantnej časti Opisu projektu
(príloha č. 1 ŽoNFP),
zadefinovaním povinných merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít (výsledok a
dopad), pričom plánovaná hodnota musí byť v tomto prípade vyššia ako 0

Nešpecifikovaním príspevku projektu k cieľom HP MRK prostredníctvom relevantného ukazovateľa
výsledku HP MRK alebo špecifikovaním tohto príspevku iba prostredníctvom ukazovateľa dopadu HP
MRK žiadateľ deklaruje, že projekt neprispieva k napĺňaniu cieľov HP MRK.
Ukazovatele horizontálnej priority musí žiadateľ identicky uviesť aj v sekcii č. 12 ŽoNFP.
Ak projekt neprispieva k napĺňaniu cieľov HP MRK, žiadateľ tabuľku 15 C Marginalizované
rómske komunity nevypĺňa.

Ukazovatele horizontálnej priority musí žiadateľ identicky uviesť aj v sekcii č. 12 ŽoNFP.“

40. V kapitole 8.1 Formulár ŽoNFP, v časti Tabuľka 15 D Rovnosť príležitostí znie text
nasledovne:
„Sledovanie merateľných ukazovateľov tejto horizontálnej priority je pre žiadateľa povinné
v rozsahu podľa podmienok uvedených v kapitole 3 tejto príručky pre žiadateľa.
Podrobnejšiu špecifikáciu cieľov HP RP relevantných pre prioritnú os 1 OP KaHR nájdete tu:
Systém koordinácie implementácie horizontálnej priority Rovnosť príležitostí
Pozitívny vplyv projektu na plnenie cieľov HP RP žiadateľ deklaruje nasledovne:
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-

-

prostredníctvom označenia poľa „áno“ pri otázke „Prispieva projekt k napĺňaniu cieľov
horizontálnej priority rovnosť príležitostí?“,
slovným zdôvodnením v textovom poli v tejto časti ŽoNFP, kde opíše ako predložená ŽoNFP
prispieva k napĺňaniu tejto horizontálnej priority vzhľadom na ciele, cieľovú skupinu
a aktivity projektu. V prípade, že tabuľka 15D ŽoNFP neposkytuje dostatočný priestor pre
popísanie príspevku, žiadateľ uvedie ďalší popis príspevku v relevantnej časti Opisu projektu
(príloha č. 1 ŽoNFP),
zadefinovaním povinných merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít (výsledok a
dopad), pričom plánovaná hodnota musí byť vyššia ako 0.

Ukazovatele horizontálnej priority musí žiadateľ identicky uviesť aj v sekcii č. 12 ŽoNFP.
Ďalej pri vypĺňaní tejto tabuľky je potrebné vychádzať aj z Príručky pre horizontálnu prioritu Rovnosť
príležitostí, ktorá môže pomôcť žiadateľovi pri posúdení vplyvu na rovnosť príležitostí.
V rámci projektu je nevyhnutné zabezpečiť:
•

dodržiavanie a zabezpečenie zásady rovnakého zaobchádzania a rovnakého prístupu ku každému,
bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, národný alebo sociálny
pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie, vek,
zdravotné postihnutie alebo inú sexuálnu orientáciu,

•

predchádzanie všetkým formám diskriminácie - znevýhodňovania, poškodzovania alebo odlišného
prístupu z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, národného alebo
sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného
postavenia, veku, zdravotného postihnutia alebo inej sexuálnej orientácie.

Všetky zvolené merateľné ukazovatele HP musia byť uvedené aj v sekcii č. 12 ŽoNFP.“

41. V kapitole 8.1 Formulár ŽoNFP, v časti Sekcia 18 –VYHLÁSENIE, SPRÍSTUPŇOVANIE
INFORMÁCIÍ A SÚHLASY - ČESTNÉ VYHLÁSENIE sa dopĺňa nasledovný obrázok:
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42. V kapitole 8.1 Formulár ŽoNFP, v časti Sekcia 18 –VYHLÁSENIE, SPRÍSTUPŇOVANIE
INFORMÁCIÍ A SÚHLASY – SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍ, sa dopĺňa nasledovný
obrázok:

43. V kapitole 8.1 Formulár ŽoNFP, v časti Sekcia 18 –VYHLÁSENIE, SPRÍSTUPŇOVANIE
INFORMÁCIÍ A SÚHLASY – Súhlas vo vzťahu k Sociálnej poisťovni, sa dopĺňa nasledovný
obrázok:

44. V kapitole 8.1 Formulár ŽoNFP, v časti Sekcia 18 –VYHLÁSENIE, SPRÍSTUPŇOVANIE
INFORMÁCIÍ A SÚHLASY – Súhlas vo vzťahu k príslušným Daňovým úradom, resp. iným
oprávneným subjektom, sa dopĺňa nasledovný obrázok:

45. V kapitole 8.2 Príloha č. 1 ŽoNFP Opis projektu, v časti 6. UDRŽATEĽNOSTI
PROJEKTU, sa dopĺňa pod druhý odsek nasledovný text:
„V rámci tejto časti tiež žiadateľ opíše akým spôsobom zabezpečí spolufinancovanie projektu t.j. či
pôjde o:
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•
•
•

vlastné zdroje žiadateľa,
úverové zdroje,
kombináciu vlastných a úverových zdrojov

Žiadateľ uvedie aký podiel bude financovaný vlastnými zdrojmi a aký podiel bude financovaný
úverovými zdrojmi.“

46. V kapitole 8.2 Príloha č. 1 ŽoNFP Opis projektu, v časti 7. ÚDAJE O ČINNOSTI
ŽIADATEĽA A JEHO VÝROBKOCH A SLUŽBÁCH, sa na konci dopĺňa odsek s
nasledovným textom:
„V prípade žiadateľov, ktorí sú spracovateľmi poľnohospodárskych produktov, títo uvádzajú
konkrétne činnosti spracovania produktov na obstarávanej technológii tak, aby bolo možné
jednoznačne identifikovať, že projekt nie je zameraný na prvovýrobu primárnych produktov.“

47. V kapitole 8.3 Príloha č. 2 ŽoNFP – Prieskum trhu, bod 3 Získanie cenových ponúk,
znie posledný odsek nasledovne:
„V prípade, že bude žiadateľ disponovať len jednou cenovou ponukou na niektorý z logických celkov,
nemožno daný stav považovať za splnenie podmienky vykonania prieskum trhu (nakoľko nemôže
prebehnúť súťaž ponúk). Akceptácia len jednej cenovej ponuky je možná jedine za predpokladu, že sa
na logické celky vzťahuje "Výnimka z prieskumu trhu", ktorej podmienky použitia sú uvedené nižšie“

48. V kapitole 8.3 Príloha č. 2 ŽoNFP – Prieskum trhu, bod 8 Predloženie dokumentácie
dokladujúcej priebeh prieskumu trhu, ako povinnej prílohy č. 2 ŽoNFP, znie text
nasledovne:
„Žiadateľ zabezpečí predloženie dokumentácie dokladujúcej priebeh prieskumu trhu, ako
povinnej prílohy č. 2 ŽoNFP. Ide o nasledovné dokumenty:
a) hlavná sumarizačná tabuľka hodnotenia predložených cenových ponúk, ktorej forma a
štruktúra je presne určená v prílohe č. 2 k formuláru ŽoNFP a zverejnená v rámci výzvy.
Sumarizačná tabuľka v presne stanovenej štruktúre bude predložená ako súčasť prílohy č. 2
ŽoNFP ako vrchný „krycí“ list, celkovej dokumentácie preukazujúcej prieskumu trhu,
b) vymedzenie predmetu zákazky,
c) všetky predložené/získané cenové ponuky uchádzačov vrátane zvýraznenia splnenia
požadovaných technických parametrov,
d) záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu, v ktorom bude zachytený postup vyhodnotenia
cenových ponúk podľa podmienok stanovených poskytovateľom.
Záznam obsahuje:
určenie predmetu zákazky, na ktorý sa robí prieskum trhu,
zoznam oslovených potenciálnych záujemcov (ak boli oslovení),
informáciu o tom, ktorí uchádzači predložili cenovú ponuku, a na ktoré časti
predmetu zákazky (ak relevantné),
informáciu o tom, ktorí záujemcovia cenovú ponuku napriek zaslaniu
písomnej výzvy na predloženie cenových ponúk nepredložili (ak je
relevantné),
- zoznam cenových ponúk, ktoré zadávateľ nezahrnul do vyhodnotenia spolu
s odôvodnením,
- zoznam cenových ponúk, ktoré boli predmetom hodnotenia
informáciu o tom, ktorá ponuka bola získaná priamym oslovením dodávateľa
informáciu o tom, ktorá ponuka bola získaná z katalógu, alebo
-
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prostredníctvom internetu (webové sídlo)
- odôvodnenie, prečo žiadateľ nezískal na logický celok min. 3 cenové ponuky (ak

je relevantné)
informáciu o dátume predloženia/získania jednotlivých cenových ponúk,
dátum a miesto vyhotovenia záznamu,
meno a priezvisko zamestnanca, ktorý vykonal prieskum trhu,
podpis zodpovedného zamestnanca/zodpovedných zamestnancov žiadateľa, ktorý/í
zápisnicu vypracoval/i a schválil/i,
- zdôvodnenie výberu víťaznej cenovej ponuky
- sumarizačná tabuľka ako príloha zápisnice z prieskumu trhu, ktorá bude obsahovať
vyhodnotenie cenových ponúk. Ak je to účelné môže byť táto príloha zápisnice
nahradená odkazom na hlavnú sumarizačnú tabuľku hodnotenia predložených
cenových ponúk, ktorá tvorí vrchný „krycí“ list, celkovej dokumentácie preukazujúcej
prieskum trhu (bod 8 a)“
-

49. V kapitole 8.3 Príloha č. 2 ŽoNFP – Prieskum trhu, v časti Príklad zrealizovania
prieskumu trhu, sa tabuľka:

Logický celok
CNC obrábacie
centrum 3. osové
Nárezové centrum
Vŕtací a frézovací
automat – 3. osový

Dodávateľ A
Cenová
ponuka 1 Cena
CNC
XP2000
120 000,00

Dodávateľ B
Cenová
ponuka 2 Cena
CNC SDX
3000
110 000,00

Dodávateľ C
Cenová
ponuka 3 Cena
CNC XYZ
200
115 000,00

nepredložil

-

nepredložil -

20 000,00

nepredložil -

nepredložil
USD SO
20

VFA 3

25 000,00

nahrádza nasledujúcou tabuľkou:

Logický celok
CNC obrábacie
centrum 3. osové
Nárezové centrum
Vŕtací a frézovací
automat – 3. osový

Dodávateľ A
Dodávateľ B
Cenová
Cenová
Cena
Cena
ponuka 1
ponuka 2
CNC
CNC SDX
120 000,00
110 000,00
XP2000
3000
HDPX
40 000,00 nepredložil
VFA EXP.
VFA 3
20 000,00
19 500,00
2000

Dodávateľ C
Cenová
Cena
ponuka 3
CNC XYZ 200

115 000,00

NC IMP 300

35 000,00

USD SO 20

25 000,00

50. V kapitole 8.3 Príloha č. 2 ŽoNFP – Prieskum trhu, v časti Príklad zrealizovania
prieskumu trhu, sa tabuľka:

Logický celok

CNC obrábacie
centrum 3. osové

Termín predloženia
cenovej ponuky

Názov logického
celku v cenovej
ponuke

Subjekt, ktorý
cenovú ponuku
predložil

Hodnota
cenovej
ponuky
(EUR)

Ponuka 1

10.1.2013 CNC XP2000

Dodávateľ A

120 000,00

Ponuka 2
Ponuka 3

15.1.2013 CNC SDX 3000
16.1.2013 CNC XYZ 200

Dodávateľ B
Dodávateľ C

110 000,00
115 000,00

Dodávateľ D

-

Ponuka 4

-

nepredložil
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Nárezové centrum

Vŕtací a frézovací
automat – 3. osový

Ponuka 1
Ponuka 2

-

nepredložil
nepredložil

Dodávateľ A
Dodávateľ B

-

Ponuka 3

-

nepredložil

Dodávateľ C

-

Ponuka 4
Ponuka 1
Ponuka 2

1.2.2013 NC IMP 300
10.1.2013 VFA 3
nepredložil

Dodávateľ D
Dodávateľ A
Dodávateľ B

35 000,00
20 000,00
-

Ponuka 3

16.1.2013 USD SO 20

Dodávateľ C

25 000,00

Ponuka 4

1.2.2013 VFA EXP. 2000

Dodávateľ D

19 500,00

nahrádza nasledujúcou tabuľkou:

Logický celok

CNC obrábacie
centrum 3. osové

Nárezové centrum

Vŕtací a frézovací
automat – 3. osový

Termín predloženia
cenovej ponuky

Názov logického
celku v cenovej
ponuke

Subjekt, ktorý
cenovú ponuku
predložil

Hodnota
cenovej
ponuky
(EUR)

Ponuka 1

10.1.2013 CNC XP2000

Dodávateľ A

120 000,00

Ponuka 2

15.1.2013 CNC SDX 3000

Dodávateľ B

Ponuka 3

16.1.2013 CNC XYZ 200

Dodávateľ C

110 000,00
115 000,00

Ponuka 1

10.1.2013 HDPX

Dodávateľ A

40 000,00

Ponuka 2

15.1.2013 nepredložil

Dodávateľ B

-

Ponuka 3

16.1.2013 NC IMP 300

Dodávateľ C

Ponuka 1

10.1.2013 VFA 3

Dodávateľ A

35 000,00
20 000,00

Ponuka 2

15.1.2013 VFA EXP. 2000

Dodávateľ B

Ponuka 3

16.1.2013 USD SO 20

Dodávateľ C

19 500,00
25 000,00

51. V kapitole 8.3 Príloha č. 2 ŽoNFP – Prieskum trhu, v časti Príklad zrealizovania
prieskumu trhu, sa dopĺňa za šiesty odsek nový odsek v znení:
„Zároveň je žiadateľ povinný v zápisnici z vyhodnotenia prieskumu trhu náležitým spôsobom
zdôvodniť/uviesť objektívne dôvody prečo nebolo možné z jeho strany získať 3 cenové ponuky
na nárezové centrum.“

52. V kapitole 8.6 Príloha č. 5 ŽoNFP – Finančná analýza sa pôvodný text:
„V časti 6 Opisu projektu s názvom „Udržateľnosť projektu“, je preto žiadateľ tiež povinný
zadefinovať, ktoré zo vstupov do finančnej analýzy považuje za najrizikovejšie z pohľadu
dosiahnutia požadovaných výsledkov finančnej analýzy a uvedie, ako plánuje zabrániť vzniku
situácií, ktoré negatívne ovplyvnia plánovanú výšku miery výnosnosti investície.“
nahrádza nasledujúcim textom:
V časti 6 Opisu projektu s názvom „Udržateľnosť projektu“, je preto žiadateľ tiež povinný
zadefinovať, ktoré zo vstupov do finančnej analýzy považuje za najrizikovejšie z pohľadu
dosiahnutia požadovaných výsledkov finančnej analýzy a uvedie, ako plánuje zabrániť vzniku
situácií, ktoré negatívne ovplyvnia plánovanú výšku miery výnosnosti investície.
Zároveň uvedie akým spôsobom určil jednotlivé hodnoty vstupujúce do finančnej analýzy.
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53. V kapitole 8.6 Príloha č. 5 ŽoNFP – Finančná analýza sa pôvodný text:
„27) Daň z príjmov – vypočíta analýza ako „hrubý zisk x 19%“. V prípade straty sa daň nevypočíta“
nahrádza nasledujúcim textom:
„27) Daň z príjmov – vypočíta analýza ako „hrubý zisk x 23%“. V prípade straty sa daň nevypočíta“

54. V kapitole 8.8 Príloha č. 7 ŽoNFP – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako
MSP, sa dopĺňa na koniec odseku 3 nasledovný text:
„Údaje nesmú byť v rozpore s údajmi , ktoré sú súčasťou poznámok k ÚZ.“
55. V kapitole 8.9 Príloha č. 8 ŽoNFP – Účtovná závierka vrátane poznámok sa dopĺňa
poznámka pod čiarou č. 33 s nasledovným textom:
„V prípade poznámok bude akceptované predloženie úplnej fotokópie poznámok“
Ďalšie poznámky pod čiarou sa prečíslujú

56. V kapitole 8.14 Príloha č. 13 ŽoNFP – Doklad v zmysle zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) sa dopĺňa posledný
odsek s nasledujúcim textom:
„Príslušným orgánom pre vydanie dokladu o vplyve realizácie projektu na životné prostredie je
obvodný úrad životného prostredia, kde sa projekt bude realizovať.“

57. V celom texte príručky pre žiadateľa sa pôvodný názov merateľného ukazovateľa:
„Ukazovateľ dopadu:

„Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15 – 29
rokov““

nahrádza nasledujúcim textom:
„Ukazovateľ dopadu:

„Počet novovytvorených a udržaných pracovných miest – občania vo
veku 15 – 29 rokov““

58. V celom texte príručky pre žiadateľa sa pôvodný odkaz na webové sídlo
vykonávateľa:
„www.siea.gov.sk“
nahrádza nasledujúcim textom:

„www.siea.sk“
59. V celom texte príručky pre žiadateľa sa upravujú gramatické a štylistické
nedostatky, ktoré nemenia význam podmienok uvedených v príručke.

ZMENY V ZOZNAME PRÍLOH ŽONFP
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60. Mení sa príloha č. 1 Formulár ŽoNFP
Predmet zmeny:
zosúladenie údajov vo formulári ŽoNFP s názornými príkladmi, a podmienkami poskytnutia pomoci
uvedenými v príručke pre žiadateľa

61. Mení sa príloha č. 5 ŽoNFP - Finančná analýza
Predmet zmeny:
úprava vzorcov pre výpočet výsledných hodnôt z dôvodu zvýšenia dane z príjmov z 19% na 23%.

62. Mení sa príloha č. 6 ŽoNFP - Index bonity
Predmet zmeny:
spresnenie metodiky výpočtu zahrnutím ďalších položiek účtovnej závierky, ktoré môžu mať
významný vplyv na výpočet výsledku.
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