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Článok H1)   Oprávnené náklady sa dopĺňa o odsek s nasledovným znením:

„Za oprávnené náklady sa budú považovať náklady v súlade so schémou  pomoci de 
minimis,  ktoré  boli  schválené  Hodnotiacou  komisiou  na  posudzovanie  žiadostí 
a projektov (ďalej len „Hodnotiaca  komisia“) v rámci procesu schvaľovania projektov 
a  boli  vynaložené  najskôr  v  deň  podpísania  Záverečnej  správy  členmi  Hodnotiacej 
komisie“. 

-       v časti 
   „Za oprávnené náklady nie je možné považovať nasledujúce náklady: “ sa vypúšťa 

odsek  „náklady  vynaložené  pred  uzavretím  zmluvy  o poskytnutí  pomoci  s 
vykonávateľom“.

Článok H2)   Oprávnené náklady sa dopĺňa o odsek s nasledovným znením:

   „Za oprávnené náklady sa budú považovať náklady v súlade so schémou pomoci de 
minimis,  ktoré  boli  schválené  Hodnotiacou  komisiou  na  posudzovanie  žiadostí 
a projektov (ďalej len „Hodnotiaca  komisia“) v rámci procesu schvaľovania projektov 
a  boli  vynaložené  najskôr  v  deň  podpísania  Záverečnej  správy  členmi  Hodnotiacej 
komisie“. 

-      v časti 
   „Za oprávnené náklady nie je možné považovať nasledujúce náklady:“ sa vypúšťa odsek 

„náklady vynaložené pred uzavretím zmluvy o poskytnutí pomoci s vykonávateľom“.

Článok H3)   Oprávnené náklady sa dopĺňa o odsek s nasledovným znením:

   „Za oprávnené náklady sa budú považovať náklady v súlade so schémou pomoci de 
minimis,  ktoré  boli  schválené  Hodnotiacou  komisiou  na  posudzovanie  žiadostí 
a projektov (ďalej len „Hodnotiaca  komisia“) v rámci procesu schvaľovania projektov 
a  boli  vynaložené  najskôr  v  deň  podpísania  Záverečnej  správy  členmi  Hodnotiacej 
komisie“.

-       v časti 
   „Za oprávnené náklady nie je možné považovať nasledujúce náklady:“ sa vypúšťa odsek 

„ náklady vynaložené pred uzavretím zmluvy o poskytnutí pomoci s vykonávateľom“.

Článok H4)   Oprávnené náklady sa dopĺňa o odsek s nasledovným znením:

   „Za oprávnené náklady sa budú považovať náklady v súlade so schémou pomoci de 
minimis,  ktoré  boli  schválené  Hodnotiacou  komisiou  na  posudzovanie  žiadostí 
a projektov (ďalej len „Hodnotiaca  komisia“) v rámci procesu schvaľovania projektov 
a  boli  vynaložené  najskôr  v  deň  podpísania  Záverečnej  správy  členmi  Hodnotiacej 
komisie“. 

-      v časti 
   „Za oprávnené náklady nie je možné považovať nasledujúce náklady:“ sa vypúšťa odsek 

„náklady vynaložené pred uzavretím zmluvy o poskytnutí pomoci s vykonávateľom“.



Článok H5)   Oprávnené náklady sa dopĺňa o odsek s nasledovným znením:

   „Za oprávnené náklady sa budú považovať náklady v súlade so schémou pomoci de 
minimis,  ktoré  boli  schválené  Hodnotiacou  komisiou  na  posudzovanie  žiadostí 
a projektov (ďalej len „Hodnotiaca  komisia“) v rámci procesu schvaľovania projektov 
a  boli  vynaložené  najskôr  v  deň  podpísania  Záverečnej  správy  členmi  Hodnotiacej 
komisie“. 

-     v časti
   „Za oprávnené náklady nie je možné považovať nasledujúce náklady:“ sa vypúšťa odsek 

„náklady  vynaložené  pred  uzavretím  zmluvy  o poskytnutí  pomoci  s vykonávateľom 
schémy“.

Článok R. Platnosť a účinnosť schémy sa dopĺňa o bod č.6 s nasledovným znením:

„Znenie  tohto dodatku nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia  v Obchodnom 
vestníku SR a vzťahuje sa aj na projekty, ktoré boli schválené podľa pôvodnej schémy 
pomoci de minimis účinnej pred podpisom tohto dodatku pri splnení všetkých podmienok 
schémy pomoci de minimis.“


