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Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

vydáva  

 

USMERNENIE č. 1 

 

 

k Výzve 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie   

na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných 

pracovísk formou Inovačných voucherov 
 

 

Schéma  pomoci na podporu spolupráce malých a stredných podnikov 

a vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov. 

(schéma de minimis) 
 

DM - 1/2012 v znení  Dodatku č. 2 

 

 

Dátum vydania usmernenia:                                                            24. október 2013 

Dátum uzávierka výzvy:                                                                  31. október 2013 

Indikatívna výšky finančných prostriedkov:                                        250 000 EUR 

 

Cieľ usmernenia 
 

Cieľom usmernenia  č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu 

spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných 

voucherov (ďalej len „usmernenie“) je : 

 

1. predĺženie platnosti schémy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – 

výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov (schéma pomoci de minimis), 

Schéma DM – 1/2012, v znení dodatku č. 2 do 30. júna 2014, 

2. spresnenie mechanizmu poskytovania pomoci,    

3. zrušenie obmedzenia počtu zamestnancov žiadateľov dotáciu pre podnikateľské subjekty 

nad 500. 

 

Zmeny dokumentov v rámci výzvy 

 

Usmernením sa menia nasledovné dokumenty: 

 

- Schéma  pomoci na podporu spolupráce malých a stredných podnikov a vedecko – 

výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov. (schéma de minimis) DM - 1/2012 

v znení  Dodatku č. 1 sa mení Dodatkom č. 2, 

- Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie  na podporu spolupráce 

podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných 

voucherov.   
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Zmeny vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie  na podporu spolupráce 

podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných 

voucherov 
 

Text výzvy  na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie  na podporu spolupráce podnikateľských 

subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov je upravený 

nasledovne: 

 

V časti 2. Formulár žiadosti a predkladanie žiadostí: 

 

sa znenie textu „Dotáciu je možné poskytnúť len na projekty, ktoré sa realizujú v rozpočtovom roku 

2013 a to do termínu podľa usmernenia poskytovateľa, najneskôr však do 30. novembra 2013“ sa  

mení znením „Dotáciu je možné poskytnúť len na projekty, ktoré sa realizujú do termínu podľa 

usmernenia poskytovateľa, najneskôr však do 28. februára 2014“. 

 

V časti 4. Oprávnené subjekty 

 

sa v treťom odseku vypúšťa znenie textu: „do 500  vrátane“. 

 

V časti 6. Výška a intenzita pomoci 

 

sa v bodoch 1. a 7. vypúšťa znenie textu: „do 500  vrátane“. 

 

V časti 7. Rozpočet 

 

sa vypúšťa znenie textu: „do 500  vrátane“. 

 

V časti 13.  Prílohy: 

 

sa v prílohe č. 3b a prílohe č. 6 vypúšťa znenie textu: „do 500  vrátane“. 

 

V časti 14: Záverečné ustanovenia: 

 

sa znenie textu: „dodatku č. 1“ mení znením: „dodatku č. 2“ 

 

V prílohe č. 3a a prílohe č. 3b sa znenie textu Čl. III.  Poskytnutie vouchera mení znením:  

 

1. „Po schválení žiadosti Komisiou zašle Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len 

„vykonávateľ“) na adresu prijímateľa rozhodnutie Komisie spolu s podpísanou Zmluvou 

a s voucherom.“ 

 

2. „Po poskytnutí  vouchera prijímateľ realizuje, na základe zmluvy uzatvorenej s riešiteľom 

projektu – oprávnenou organizáciou inovačný projekt.“ 

 

3. „Riešiteľ projektu - oprávnená organizácia predloží vykonávateľovi žiadosť o preplatenie 

vouchera najneskôr do 06. 12. 2013 spolu s overenou kópiou zmluvy medzi prijímateľom 

a riešiteľom projektu, na ktorej štatutárny orgán prijímateľa potvrdí oprávnenosť výdavkov, 

ktoré budú vynaložené na riešenie projektu.“ 
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4. „Prijímateľ zabezpečí súčinnosti s riešiteľom projektu ukončenie realizácie projektu a predloží 

vykonávateľovi záverečnú dokumentáciu potvrdzujúcu vykonané práce  najneskôr 

do 28. 02. 2014.“ 

   

5. „Vykonávateľ do 10 pracovných dní od predloženia záverečnej dokumentácie podľa 

predchádzajúceho bodu posúdi oprávnenosť vynaložených výdavkov, dosiahnuté výsledky 

a zhodu so schémou a žiadosťou o poskytnutie pomoci. V prípade, že vykonávateľ neuzná 

oprávnenosť celkových výdavkov vynaložených na riešenie projektu prijímateľ vráti finančné 

prostriedky vo výške nominálnej hodnoty poskytnutého vouchera do 3 dní od prijatia 

oznámenia vykonávateľa o neuznaní oprávnenosti výdavkov na príjmový účet poskytovateľa. 

Prípadnú vratku finančných prostriedkov (vouchre) teba odviesť na depozitný účet MH SR 

č. 7000061593/8180 a kópiu avíza o výške vrátených finančných prostriedkov treba zaslať 

v deň ich odvedenia sekcii rozpočtu a financovania poskytovateľa a vykonávateľovi.“ 

 

 

V obidvoch prílohách sa znenie článku Čl. IV. Povinnosti prijímateľa dopĺňa o body 3. a 4. so 

znením: 

 

3. „Odviesť výnosy z poskytnutej dotácie na depozitný účet poskytovateľa č. 7000061593/8180 

vždy po uplynutí kalendárneho štvrťroka a kópiu avíza o výške vrátených finančných 

prostriedkov treba zaslať v deň ich odvedenia sekcii rozpočtu a financovania poskytovateľa 

a vykonávateľovi.“ 

 

4. „Viesť poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na samostatnom účte v banke, aj 

vo svojom účtovníctve.“ 

 

Pôvodný bod 3. sa prečísluje na bod 5.  

 

V obidvoch prílohách sa v článku VI. Záverečné ustanovenia v bode 5. nahrádza znenie textu 

„prijímateľ je povinný doručiť“ znením „prijímateľ doručí“. 

 

V prílohe č. 5. a prílohe 6. sa znenie textu: „do 30. novembra 2013“ mení znením: 

„do 6. decembra 2013“; a znenie textu: „dodatku č. 1“ mení znením: „dodatku č. 2“. 

 


