MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
podľa § 3 písm. a) bod 2 zákona č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania
a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon"),
schválenej Schémy štátnej pomoci na podporu podnikov v súvislosti s vypuknutím ochorenia
COVID-19 - dotácie na fixné náklady SA. 59996 (2020/N) (ďalej len „schéma štátnej
pomoci“) a schválenej Schémy minimálnej pomoci na podporu MSP v súvislosti s
vypuknutím ochorenia COVID-19 – DM – 11/2020 (ďalej „schéma de minimis“)

vyhlasuje

VÝZVU
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre
mikro, malé a stredné podniky pôsobiace v oblasti
kultúry a kreatívneho priemyslu
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia výzvy: 29.12.2020
Dátum uzavretia výzvy: 31.03.2021

1. CIEĽ VÝZVY
Cieľom výzvy je poskytnúť dotáciu mikro, malým a stredným podnikom pôsobiacim v oblasti
kultúry a/alebo kreatívneho priemyslu na nepokryté fixné náklady za obdobie, v ktorom mali
významne sťažené podmienky pre vykonávanie svojej podnikateľskej činnosti z dôvodu
vypuknutia pandémie COVID-19 a prijatých opatrení slovenských orgánov na zamedzenie
šírenia pandémie.
2. POSKYTOVATEĽ
Poskytovateľom dotácie je: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Adresa:

Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212

Webové sídlo:

www.mhsr.sk

e-mailová adresa:

kultura@mhsr.sk

Telefonický kontakt:

+421 2 4854 1519

(ďalej len „ministerstvo“)
3. OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA
Oprávneným žiadateľom o dotáciu v rámci tejto výzvy je právnická osoba – podnikateľ podľa
§ 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorá
spĺňa nasledovné podmienky:


je mikro, malým alebo stredným podnikom1 (ďalej len „MSP“),



pôsobí v niektorej z oblastí kultúry a/alebo kreatívneho priemyslu s prevládajúcou
podnikateľskou činnosťou v účtovnej závierke za posledné schválené účtovné obdobie
podľa číselníka SK NACE uvedeného v prílohe výzvy.2
o zaznamenal pokles obratu počas oprávneného obdobia aspoň o 30% v
porovnaní s rovnakým referenčným obdobím v roku 2019 (na účely tejto
výzvy sa pod obratom rozumejú výnosy z predaja tovaru a poskytovania
služieb3), pričom v prípade, že žiadateľ neexistoval počas celého referenčného
obdobia sa pre výpočet poklesu obratu použijú za mesiace referenčného
obdobia, v ktorých nevykonával činnosť, priemerné výnosy z predaja tovaru
a poskytovania služieb z ostatných mesiacov referenčného obdobia, počas
ktorých už svoju činnosť vykonával.

Žiadateľ ďalej musí spĺňať nasledovné podmienky:
1. nemá povinnosť vrátiť̌ štátnu pomoc na základe rozhodnutia Komisie, v ktorom bola
táto štátna pomoc označená́ za neoprávnenú a nezlučiteľnú́ s vnútorným trhom,
2.

nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii
a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

3.

nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,

1

Mikro, malé a stredné podniky sú definované v prílohe I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých
kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. ES L 187 26.6.2014, s. 1) v platnom znení.
2
V prípade SK NACE 47. musí mať žiadateľ zastúpenie pracovných pozícií podľa SK-ISCO 08 (príloha č. 1 Výzvy).
3

Pre účely tejto výzvy sa výnosmi z predaja tovaru a poskytovania služieb rozumejú tržby, ktoré sú v účtovnej závierke evidované pod
položkami „Tržby z predaja tovaru“ a „Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb“ v prípade mikro účtovnej jednotky, resp. pod
položkami „Tržby z predaja tovaru“, „Tržby z predaja vlastných výrobkov“ a „Tržby z predaja služieb“ v prípade malej a veľkej účtovnej
jednotky, resp. im zodpovedajúcim položkám v prípade iných účtovných jednotiek.

4.

nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú
z fondov Európskej únie,

5.

spĺňa podmienky stanovené v príslušnej schéme pomoci,

6.

v prípade pomoci poskytovanej podľa schémy štátnej pomoci, žiadateľ, ktorý je
stredným podnikom, spĺňa podmienku, že nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach
podľa čl. 2 ods. 18 všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách4. V prípade, že
žiadateľ je mikro alebo malým podnikom, spĺňa podmienku, že nedostal pomoc na
záchranu5 ani pomoc na reštrukturalizáciu6.

7.

nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia,

8.

v žiadosti označí konečných užívateľov výhod, ak výška pomoci podľa schémy
prevyšuje 100 000 eur na žiadosť,

9.

má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,

10.

neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa
osobitného predpisu7,,

11.

nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa
neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov8.

Žiadateľ preukazuje splnenie podmienok uvedených v bodoch 1 až 7 vyhlásením o splnení
podmienok na poskytnutie dotácie uvedeným vo formulári žiadosti o dotáciu.
Podmienky uvedené v bodoch 9 až 11 sa v súlade s ustanovením § 13a ods. 2 zákona
považujú za splnené.
Oprávneným žiadateľom nie je:
-

žiadateľ, ktorý počas oprávneného obdobia dosahoval kladný rozdiel medzi výnosmi
a nákladmi (t.j. nevykazoval stratu);

-

žiadateľ, ktorý vznikol9 až v roku 2020.

4. ĎALŠIE PODMIENKY VÝZVY
VÝBER SCHÉMY POMOCI
Mimoriadna podpora sa poskytuje podľa dvoch schém pomoci:
 Schémy de minimis – je otvorená pre všetkých žiadateľov, ktorí sú MSP a môžu sa
v nej uchádzať o pomoc aj podniky v ťažkostiach;
 Schémy štátnej pomoci – je otvorená pre mikro, malé podniky a v prípade stredných
podnikov, len ak tieto podniky nie sú v ťažkostiach k 31.12.2019.

4Nariadenia

Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov
107 a 108 zmluvy v platnom znení.
5

Prípadne ak takúto pomoc na záchranu dostal, v čase poskytnutia pomoci na základe tejto výzvy už vrátil príslušný úver alebo vypovedal
príslušnú záruku.
6 Prípadne ak takúto pomoc na záchranu dostal, v čase poskytnutia pomoci na základe tejto výzvy už vrátil príslušný úver alebo vypovedal
príslušnú záruku.
7Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9 V prípade osôb zapisovaných do obchodného registra sa za vznik subjektu považuje dátum zápisu do obchodného registra.
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Prehľad žiadateľov oprávnených v rámci jednotlivých schém je uvedený v tabuľke nižšie:
Schéma štátnej
pomoci

Žiadateľ
Mikro a malý podnik
Stredný,
ktorý
k 31.12.2019

nie

Stredný podnik,
k 31.12.2019

ktorý

je
je

v ťažkostiach
v ťažkostiach

Schéma de
minimis









X



Definícia podniku v ťažkostiach je uvedená v článku 2 bod 18 všeobecného nariadenia o
skupinových výnimkách. Žiadateľ si môže overiť túto skutočnosť vyplnením testu podniku
v ťažkostiach, ktorý je zverejnený na webovom sídle ministerstva, v rámci dokumentácie
výzvy.
UPOZORNENIE:
Žiadateľ sa môže uchádzať o poskytnutie dotácie len v rámci jednej schémy pomoci.
OPRÁVNENÉ OBDOBIE
Oprávnené obdobie je na účely tejto výzvy vymedzené od 1.3.2020 do 31.12.2020.
OPRÁVNENÉ NÁKLADY
V rámci tejto výzvy sa dotácia poskytuje na nepokryté fixné náklady, ktoré žiadateľovi
vznikli počas oprávneného obdobia.
Nepokryté fixné náklady predstavujú tie fixné náklady, ktoré vznikli počas oprávneného
obdobia, a ktoré nie sú pokryté ziskovým príspevkom (t.j. výnosy mínus variabilné náklady)
a ktoré nie sú pokryté ani inými zdrojmi, ako napr. poistenie, dočasné opatrenia pomoci
podľa Dočasného rámca10 alebo pomoc z iných zdrojov.
Odhadované straty nie sú oprávnené v rámci tejto výzvy.
VÝŠKA A INTENZITA POMOCI
Pre účely výpočtu výšky dotácie sa za nepokryté fixné náklady považuje:


strata podniku z výkazu ziskov a strát za oprávnené obdobie alebo



strata podniku z účtovných kníh za oprávnené obdobie, ak oprávnené obdobie je iné
ako obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka. V takom prípade sa následné
overenie vypočítaných nepokrytých fixných nákladov vykoná na základe schválenej
účtovnej závierky a účtovných kníh.

Schválená účtovná závierka je účtovná závierka, ktorú schválil príslušný štatutárny orgán
žiadateľa a žiadateľ ju predložil príslušnému daňovému úradu. V prípade, že je žiadateľ
povinný nechať si účtovnú závierku overiť audítorom, považuje sa účtovná závierka za
vyhotovenú a schválenú po vydaní správy audítora a jej uložení do Registra účtovných
závierok.

10Dočasný

rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 (Ú. v. EÚ C 91I ,
20.3.2020, s. 1 – 9) v platnom znení

Pre účely tejto výzvy sa výnosy a náklady považujú za vzniknuté počas oprávneného, resp.
referenčného obdobia, ak je zodpovedajúci deň uskutočnenia účtovného prípadu v
oprávnenom, resp. referenčnom období.
Žiadateľ si vypočíta výšku dotácie na základe vyplnenia Prílohy č. 1 príslušného
formulára žiadosti.
Výška dotácie je automatizovane vypočítaná podľa kalkulačky, v tabuľkách nie je potrebné
robiť žiadne iné úpravy, preddefinované vzorce vypočítajú a zobrazia výšku dotácie
automaticky.
Výšku požadovanej dotácie žiadateľ uvedie spolu s ostatnými údajmi do návrhu zmluvy
o poskytnutí dotácie (ďalej len „zmluva“), ktorú v štyroch podpísaných vyhotoveniach zašle
spolu so žiadosťou na ministerstvo.
Intenzita pomoci je stanovená nasledovne:


90 % z nepokrytých fixných nákladov pre mikro a malý podnik;



70 % z nepokrytých fixných nákladov pre stredný podnik.

Zároveň musí byť dodržaná maximálna výška pomoci podľa jednotlivých schém pomoci
uvedená v tabuľke nižšie:
Schéma pomoci

Maximálna celková výška pomoci

Schéma de minimis

200 000 EUR11 pre jediný podnik12 počas obdobia 3
fiškálnych rokov

Schéma štátnej pomoci

800 000 EUR13 pre podnik na úrovni hospodárskej
jednotky14

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
5. SPÔSOB PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU
Žiadosť o dotáciu vrátane všetkých príloh predkladá žiadateľ:
a) v listinnej forme na adresu ministerstva uvedenú v časti 2. tejto výzvy. Žiadosť musí
byť podpísaná v súlade so zápisom v obchodnom registri alebo inom obdobnom
registri preukazujúcom spôsob konania za žiadateľa. Uzavretú obálku so žiadosťou
a požadovanými prílohami v listinnej forme je potrebné označiť „Dotácia na pomoc
kultúre - neotvárať“;
b) v elektronickej forme prostredníctvom webového portálu www.slovensko.sk
podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom osoby oprávnenej konať za
žiadateľa. V prípade elektronického podania žiadosti je potrebné zaslať zmluvy v
11

Celková výška pomoci príjemcovi vykonávajúcemu cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu nesmie presiahnuť 100 000 EUR
v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov, pričom táto pomoc sa nesmie použiť na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy. Ak podnik
vykonáva cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu a zároveň iné činnosti, na ktoré sa uplatňuje strop vo výške 200 000 EUR,
strop vo výške 200 000 EUR sa na tento podnik uplatní za predpokladu, že príjemca zabezpečí pomocou primeraných prostriedkov, ako je
oddelenie činností alebo rozlíšenie nákladov, aby podpora pre činnosti cestnej nákladnej dopravy nepresiahla 100 000 EUR a aby sa žiadna
pomoc de minimis nepoužila na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy.
12 Jediný podnik je definovaný v čl. 2 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108
Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 1 – 8) v platnom znení.
13 Pomoc poskytnutá na základe schém štátnej pomoci schválených podľa oddielu 3.1 Obmedzené sumy pomoci Dočasného rámca, ktorá
bola vrátená pred 30. júnom 2021 sa nebude brať do úvahy pri určovaní, či príslušný limit je prekročený.
14Za podnik sa považuje hospodárska jednotka. Jednu hospodársku jednotku tvoria aj viaceré oddelené právne subjekty, ktoré majú
kontrolné podiely a iné funkčné, hospodárske a organizačné prepojenia.
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listinnej forme v uzavretej obálke, ktorú je potrebné označiť „Dotácia na pomoc
kultúre - neotvárať“
Žiadosť o dotáciu obsahuje:
 identifikačné údaje žiadateľa,


veľkostnú kategóriu žiadateľa (mikro, malý, stredný podnik),

 výšku žiadanej dotácie,
 IBAN
 údaje o konečnom užívateľovi výhod, v prípade ak výška dotácie presahuje
eur15,

100 000

 vyhlásenia žiadatelia.
Povinnými prílohami žiadosti sú:


Príloha č. 1 žiadosti – Výpočet výšky dotácie



Príloha č. 2 žiadosti – Zmluva o poskytnutí dotácie

Vzorové formuláre žiadostí a príloh v rámci schémy de minimis a schémy štátnej pomoci sú
uvedené v prílohe tejto výzvy.
UPOZORNENIE:
Žiadatelia, ktorí sú strednými podnikmi a zároveň boli podnikmi v ťažkostiach k 31.12.2019
sa môžu o pomoc uchádzať len v rámci schémy de minimis.
Žiadosti o dotáciu bude možné predkladať od 29. 12. 2020 do 31. 03. 2021.
6. ROZPOČET
Na výzvu je určená indikatívna suma 50 000 000 eur z prostriedkov štátneho rozpočtu, z
rozpočtovej kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Pomoc môže byť
vyplatená prijímateľom najneskôr do 30. 09. 2021.
7. POSUDZOVANIE ŽIADOSTI
Ministerstvo vykoná kontrolu úplnosti predloženej žiadosti a zmluvy vrátane všetkých
povinných príloh. V prípade žiadostí, ktoré sú neúplné, alebo nezodpovedajú podmienkam
príslušnej schémy pomoci a výzvy, ministerstvo vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti v
lehote 7 pracovných dní od doručenia výzvy na doplnenie žiadosti žiadateľovi.
Ministerstvo je oprávnené v čase posudzovania žiadosti požadovať od žiadateľa dodatočné
informácie súvisiace so žiadosťou. V prípade, že úplná žiadosť spĺňa podmienky
poskytnutia dotácie stanovené v príslušnej schéme pomoci a výzve, ministerstvo zašle
žiadateľovi oznámenie o schválení dotácie.
Dotáciu ministerstvo poukáže žiadateľovi na základe zmluvy o poskytnutí dotácie po
nadobudnutí jej účinnosti.

15

§ 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
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V prípade neschválenia dotácie ministerstvo zašle žiadateľovi oznámenie o neschválení
dotácie. Dôvodom neschválenia dotácie môže byť napríklad nesplnenie podmienok na
poskytnutie dotácie stanovených v príslušnej schéme pomoci, nesprávnosť podpisov,
duplicita žiadostí o dotáciu, predloženie žiadosti v rámci obidvoch schém pomoci a pod.
8. ĎALŠIE PODMIENKY POSKYTNUTIA DOTÁCIE
Žiadateľ je povinný do 60 dní od poskytnutia dotácie uhradiť všetky náklady, ktoré boli
použité pre výpočet pomoci a do 90 dní od poskytnutia dotácie ministerstvu doručiť
doklady preukazujúce správnosť všetkých údajov použitých pre výpočet dotácie
(výnosov a nákladov). Každá platba presahujúca konečnú výšku pomoci sa musí vrátiť.
9. KONTROLA
Ministerstvo vykonáva kontrolu poskytnutej dotácie podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o
finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ministerstvo vykoná ex post overenie podmienok poskytnutia pomoci, ktoré boli v čase
posudzovania žiadosti preukázané vyhlásením o splnení podmienok, a to na základe
predložených dokumentov a/alebo overením v príslušných verejných registroch16 .
Ministerstvo je oprávnené vyžiadať si od žiadateľa, prípadne tretích osôb,
dokumentáciu potrebnú na výkon kontroly poskytnutej dotácie. Ak bude pri následnej
kontrole zistená nepravdivosť údajov uvedených v žiadosti, môže byť táto skutočnosť
klasifikovaná ako podvod alebo subvenčný podvod – teda ako trestný čin s trestnoprávnymi
dôsledkami. Žiadateľ bude v takomto prípade zároveň povinný vrátiť poskytnutú dotáciu.
Rovnako je žiadateľ povinný poskytnutú dotáciu vrátiť a uhradiť príslušnú sankciu v prípade
porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
10. ZMENA VÝZVY
Ministerstvo môže výzvu zmeniť alebo upraviť do momentu jej uzavretia, a to
prostredníctvom oznamu zverejneného na webovom sídle www.mhsr.sk.
11. PRÍLOHY VÝZVY
1. Oprávnené ekonomické činnosti podľa SK NACE
2. Formulár žiadosti v rámci schémy de minimis, vrátane príloh:
 Príloha č. 1 žiadosti – Výpočet výšky dotácie
 Príloha č. 2 žiadosti – Zmluva o poskytnutí dotácie
3. Formulár žiadosti v rámci schémy štátnej pomoci, vrátane príloh:
 Príloha č. 1 žiadosti – Výpočet výšky dotácie
16

Ministerstvo overí podmienku, že voči prijímateľom/príjemcom nie je vedené konkurzné konanie, nie sú v
konkurze alebo v reštrukturalizácii a nebol proti nim zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku v Registri úpadcov, ktorý je verejným registrom vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej
republiky a je dostupný na webovom sídle https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/.
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 Príloha č. 2 žiadosti – Zmluva o poskytnutí dotácie

8

