MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV
SOP PS – 2004 – 1.5
PRE SEKTOROVÝ OPERAČNÝ PROGRAM PRIEMYSEL A SLUŽBY
Priorita č. 1: Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb
s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu
Opatrenie č. 1.5 Rozvoj zahraničnej spolupráce a image SR

SCHÉMA PODPORY MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
(Schéma pomoci de minimis)

Vyhlásená
Riadiacim orgánom pre Sektorový operačný program priemysel a služby
v gescii

Slovenskej agentúry pre rozvoj investícii a obchodu
(SARIO)
Jún 2004

Cieľ:
Cieľom opatrenia č. 1.5: „Rozvoj zahraničnej spolupráce a image SR“ je umožniť
súkromnému sektoru rozvíjať medzinárodnú spoluprácu, zlepšiť pozíciu
a konkurenčnú silu slovenských podnikateľských subjektov na vnútornom trhu EÚ
a tretích trhoch, zvýšiť úroveň prezentačných aktivít slovenských podnikov na
medzinárodných trhoch na úroveň porovnateľnú s podnikateľskými subjektami
v krajinách EÚ a tým zabezpečiť aj budovanie imidžu Slovenska ako aj stimulovanie
vstupu priamych investícií.
Opatrenie sa realizuje formou
súkromného sektora.
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ktoré
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Oprávnené aktivity:
1. Prvá účasť podniku na výstavách a veľtrhoch v Slovenskej republike
a v zahraničí;
2. Prvá účasť podniku na obchodných misiách v zahraničí;
3. Poradenské a konzultačné služby poskytované jednorazovo v oblasti podpory
marketingových a investičných informácií ako aj podpory internacionalizácie
obchodu zamerané na:
 spracovanie rešerší a štúdií o vnútornom trhu EÚ, ako aj trhoch tretích
krajín, spracovanie štúdií realizovateľnosti o podnikateľskom prostredí
alebo investičných príležitostiach v Slovenskej republike;
 informatizáciu podnikov formou využívania elektronického podpisu a
elektronického obchodovania;
 zavádzanie progresívnych informačných technológií a technológií
zameraných na vyhľadávanie informácií o zahraničných trhoch, ich
teritoriálnej a komoditnej štruktúre, obchodných partneroch, legislatívnom
prostredí a ďalších aspektoch rozvoja medzinárodnej spolupráce;

 vývoj a realizáciu systémov interaktívnej internetovej komunikácie na báze
podnik - podnik alebo podnik – konečný zákazník.



Prvou účasťou na výstave/veľtrhu sa rozumie účasť na konkrétnej/špecifickej
výstave (veľtrhu), súvisiacej s podnikateľskou činnosťou žiadateľa, na ktorú ešte
nebol poskytnutý nenávratný finančný príspevok.
Prvou účasťou na obchodnej misii sa rozumie účasť na oficiálne zorganizovanej
skupinovej pracovnej ceste v príslušnej krajine s presne určenými cieľmi
a programom, ktorý musí byť prílohou žiadosti, na ktorú ešte nebol poskytnutý
nenávratný finančný príspevok.
Konzultačnými a poradenskými službami sa rozumejú náklady vynaložené za
prijaté poradenské a konzultačné služby poskytované jednorázovo v oblasti podpory
marketingových a investičných informácií ako aj podpory internacionalizácie obchodu
Forma a výška pomoci
Pomoc sa realizuje formou Nenávratného finančného príspevku. Nenávratný
finančný príspevok sa neposkytuje zálohovo, ale formou refundácie, na základe
predložených uhradených daňových dokladov preukazujúcich skutočnú výšku
oprávnených nákladov. (Nenávratný finančný príspevok bude vyplatený po realizácií
celého projektu).



Minimálna výška pomoci pre projekty je 3 000 EUR.
Maximálna výška pomoci jednému príjemcovi pomoci nesmie presiahnuť
súhrnne 100 000 EUR v priebehu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych
rokov.

Spolufinancovanie žiadateľa je vo výške min. 35% oprávnených nákladov.
Príjemcovia pomoci:
Malí a strední podnikatelia
Fyzické alebo právnické osoby, v zmysle § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka, ktoré
sú registrované na území Slovenskej republiky, ktoré plánujú realizovať jednotlivé
druhy oprávnených projektov.
Veľkí podnikatelia (ďalej len VP)
Príjemcami pomoci sú v zmysle § 2 dods. (2) Obchodného zákonníka veľkí
podnikatelia, ktorí sú registrovaní na území Slovenskej republiky.

Príjemcom pomoci môže byť tiež v zmysle § 24 ods. (1) Obchodného zákonníka aj
slovenská právnická osoba s majetkovou účasťou zahraničných osôb, pokiaľ táto
účasť neprekročí 25 %.
Veľkým podnikateľom sa pre účely tejto schémy rozumie podnikateľ, ktorý nespadá
pod definíciu malého a stredného podnikateľa, a zamestnáva viac ako 250 a menej
ako 1 000 zamestnancov.
Podnikateľské subjekty, ktoré sa môžu uchádzať o NFP:
Spôsobilosť podnikateľských subjektov v účasti na schéme sa dopĺňa nasledovným
kritériom:
 výrobné podnikateľské subjekty,
 obchodné firmy zodpovedajúce, ktorých predmetom podnikania je
zastupovanie iných spoločností pri speňažovaní ich výsledkov výroby alebo
služieb a ktorí hodnoverne preukážu túto skutočnosť,
 spoločnosti zaoberajúce sa tvorbou a vývojom softvérových riešení,
informačných
a internetových
technológií,
projektovania,
designu,
biotechnológiami a komunikačnými technológiami.

Geografický rozsah opatrenia:
V rámci tohto opatrenia je možné poskytnúť pomoc na rozvoj regiónov patriacich pod
Cieľ 1, t.j. regiónov, v ktorých podiel HDP na obyvateľa meraný paritou kúpnej sily
nedosahuje 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa EÚ. Ide
o regióny: Západné Slovensko (Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny
kraj, Trenčiansky samosprávny kraj), Stredné Slovensko (Žilinský samosprávny kraj,
Banskobystrický samosprávny kraj) a Východné Slovensko (Prešovský samosprávny
kraj, Košický samosprávny kraj).
Podmienky poskytnutia pomoci žiadateľovi
i.

Podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vrátane
projektu a povinných príloh pred začatím realizácie projektu a preukázanie, že
bez poskytnutia pomoci nie je možné projekt zrealizovať.

2. Preukázanie zabezpečenia finančnými zdrojmi vo výške požadovanej na
financovanie projektu.
3. Uvedenie spolufinancujúceho subjektu, v prípade, že žiadateľ požiadal o finančné
zabezpečenie i z iných zdrojov v rozsahu rozdielu medzi vlastnými zdrojmi,
výškou požadovanej pomoci a celkovými nákladmi projektu.

4. Písomný dokument, vydaný príslušným orgánom, nie starší ako 3 mesiace,
preukazujúci, že žiadateľ nie je v čase podania žiadosti v konkurze, likvidácii,
v súdom určenej správe alebo v akomkoľvek inom podobnom konaní a nie je
daňovým dlžníkom.
5. Písomný dokument, vydaný príslušným orgánom, nie starší ako 3 mesiace,
preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady poistného na zdravotné
a nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie a príspevku na poistenie v
nezamestnanosti platených zamestnávateľom podľa osobitných predpisov.
6. Doba realizácie projektu nesmie presiahnuť 24 mesiacov. Doba realizácie
projektu začína dátumom uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku medzi príjemcom pomoci a vykonávateľom a končí
preplatením posledného daňového dokladu príjemcu pomoci preukazujúceho
výšku oprávnených nákladov.
7. Písomné prehlásenie žiadateľa, že ide o jeho prvú účasť na danej výstave,
veľtrhu alebo obchodnej misii.
8. Splnenie podmienok stanovených v schéme.
9. Splnenie povinnosti príjemcu pomoci postupovať v súlade s § 281 – 288,
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. z 5.11.91. Bližšiu úpravu spôsobu
vykonania výberového konania obsahuje príručka pre žiadateľa.

Maximálne trvanie projektu:
Doba realizácie projektu nesmie presiahnuť 24 mesiacov. Doba realizácie projektu
začína dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku medzi príjemcom pomoci a SARIO a končí preplatením posledného
daňového dokladu príjemcu pomoci preukazujúceho výšku oprávnených nákladov.
Uzávierka prijímania žiadostí:

Žiadosti je možné podať najneskôr v termíne do 16. septembra 2004 do 16.00
hod., a to aj v prípade doporučenej zásielky (nerozhoduje dátum pečiatky podacej
pošty, ale čas prijatia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na agentúre SARIO).
V prípade, ak žiadateľ prinesie žiadosť po 16:00 v termíne uzávierky podania
žiadosti, jeho žiadosť nebude vykonávateľom prijatá.
Žiadosť a projekt, vrátane povinných príloh musia byť doručené v uzavretom
nepriehľadnom obale do sídla agentúry SARIO ako doporučená zásielka, osobne,
alebo kuriérom. Na obale musí byť uvedené označenie kódu príslušnej výzvy na
predkladanie projektov, názov projektu, celé meno (názov) žiadateľa, adresa
organizácie a nápis „NEOTVÁRAŤ“.

Kód výzvy na predkladanie projektov je „111055-041“.
Adresa: SARIO
Martinčekova 17
821 01 Bratislava
telefón: 02/58 100 45
fax: 02/58 100 319
mail: fondy@sario.sk
www.sario.sk
Doplňujúce informácie:
Podrobné informácie spolu s návodom na vyplnenie žiadosti a záväznej osnovy
projektu sa nachádzajú v „Príručke pre žiadateľa“, ktorá je uverejnená na
internetovej stránke www.sario.sk.
Prípadné ďalšie otázky týkajúce sa tejto výzvy môžete žiadať na e-mailovej adrese
e-mail: fondy@sario.sk, alebo na webe: www.sario.sk .

Zoznam dokumentov:
Schéma podpory medzinárodnej spolupráce (schéma de minimis)
Prílohy k schéme:

1. Potvrdenie o registrácii žiadosti
2. Vzor žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vrátane
zoznamu povinných príloh
3. Záväzná osnova projektu vrátane zoznamu povinných príloh
4. Návrh Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
5. Štatút a rokovací poriadok hodnotiacej komisie

6. Kritériá hodnotenia projektu
7. Definícia MSP

