Výzva
na realizovanie programov na podporu rozvoja malého
a stredného podnikania z februára 2012
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v zmysle
ustanovenia § 11 ods. 7 písm. c) zákona č. 181/2011 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“)
vyhlasuje
výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie (ďalej len „výzva“) z rozpočtovej
kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2012 podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. b) zákona
1. Základný cieľ poskytnutia dotácie:
Ministerstvo môže poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu rozvoja malého a
stredného podnikania.
Dotáciu podľa tejto výzvy je možné poskytnúť v zmysle ustanovenia § 2 ods. 3 zákona na:
a) programy rozvoja malého a stredného podnikania schválené ministerstvom a vyhlásené
v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Zoznam aktuálnych programov je
uvedený v prílohe tejto výzvy.
b) úhradu prevádzkových nákladov právnickej osoby zriadenej ministerstvom, ktorá
zabezpečuje administratívne činnosti, na realizáciu programov podľa písmena a).
2. Formulár žiadosti a predkladanie žiadostí o dotáciu:
Žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie v písomnej forme. Súčasťou žiadosti je
vyplnený formulár žiadosti a predloženie dokladov podľa ustanovenia § 10 ods. 2 zákona.
Dátumom podania žiadosti sa rozumie dátum na podacej pečiatke pošty (ak je žiadosť
zasielaná poštou), resp. dátum na prezentačnej pečiatke podateľne ministerstva (ak je žiadosť
doručená osobne do podateľne).
Žiadateľ o dotáciu je povinný priložiť k žiadosti aj originály, resp. overené kópie príloh podľa
ustanovenia § 10 ods. 2 zákona a to:
a) doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa ustanovenia § 8a ods. 5 zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
b) potvrdenie o vysporiadaní finančných vzťahov s rozpočtami dotknutých obcí,
c) výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra právnických osôb, nie starší
ako tri mesiace,
d) výpis z registra trestov fyzických osôb pôsobiacich v štatutárnom orgáne, nie starší ako tri
mesiace,
e) posledná riadna individuálna účtovná závierka žiadateľa,
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f) čestné vyhlásenie, že žiadateľ nepožaduje alebo nečerpá finančné prostriedky
na prevádzku z rozpočtu iného orgánu verejnej správy, organizácie alebo iného subjektu
hospodáriaceho s prostriedkami štátneho rozpočtu.
Dotáciu je možné poskytnúť len na programy, ktoré sa realizujú v rozpočtovom roku 2012.
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom
definované bežné výdavky, ktoré boli poskytnuté právnickej alebo fyzickej osobe príslušným
správcom kapitoly ako bežný transfer po 1. októbri 2012 a ktoré nebolo možné použiť
do konca rozpočtového roka 2012, možno použiť do 31. marca 2013.
Žiadateľ predkladá jednu žiadosť na všetky programy, do realizácie ktorých sa plánuje
zapojiť. Súčasťou tejto žiadosti môže byť aj dotácia podľa § 2 ods. 3 písm. b). Z dôvodu
zabrániť duplicite predkladania požadovaných príloh sa nevyžaduje samostatné predkladanie
žiadostí na každý program zvlášť. Súčasne žiadateľ predloží identickú žiadosť (kópiu alebo
originál) bez identifikácie žiadateľa, z dôvodu dodržania § 11 ods.(3) zákona, ktorá bude
predložená hodnotiacej komisii. Názov žiadateľa bude z celého textu vypustený a nahradený
„XXX“. Uvedená požiadavka sa netýka príloh, tie žiadateľ predkladá len v jednom origináli.
Termín predkladania žiadostí: do 24. apríla 2012 do 15 hodiny.
Adresa na predkladanie žiadostí: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, sekcia
stratégie, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212.
Uzavretú obálku so žiadosťou a požadovanými prílohami je potrebné označiť názvom výzvy.
3. Oprávnené subjekty:
Žiadateľom o poskytnutie dotácie na základe Výzvy na realizovanie programov na podporu
rozvoja malého a stredného podnikania z februára 2012 môže byť len subjekt v zmysle
ustanovenia § 3 písm. b) zákona, ktorým je združenie právnických osôb s účasťou
Ministerstva hospodárstva SR, ktoré zabezpečuje administratívne činnosti na realizáciu
programov podľa § 2 ods. 3 písm. a) zákona, t. j. programov rozvoja malého a stredného
podnikania schválených ministerstvom a vyhlásených v obchodnom vestníku SR (ďalej len
„programy rozvoja MSP“).
4. Disponibilný objem finančných prostriedkov na danú výzvu a najvyššia a najnižšia
výška jednej dotácie:
V rámci Výzvy na realizovanie programov na podporu rozvoja malého a stredného
podnikania z februára 2012 je k dispozícii 1 025 619 Eur. V rámci tejto sumy je najnižšia
výška dotácie 9 000 Eur a najvyššia výška dotácie 713 619 Eur na jeden program, resp.
podprogram alebo na úhradu prevádzkových nákladov právnickej osoby zriadenej
ministerstvom, ktorá zabezpečuje administratívne činnosti, na realizáciu programov rozvoja
MSP. Výška prostriedkov vyčlenených na realizáciu programov podľa § 2 ods. 3 písm. a)
zákona na rok 2012.
1. 07K 02 05 Schéma poradenstva a vzdelávania pre malých a stredných podnikateľov
(schéma pomoci de minimis) – 63 000 Eur,
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2. 07K 02 08 Podpora MSP prostredníctvom siete inkubátorov a metódy Research based
spin off – 9 000 Eur,
3. 07K 02 09 Podpora vzdelávania a poradenstva pre vybrané skupiny záujemcov
o podnikanie – 36 000 Eur,
4. 07K 02 1F Podpora úspešnej podnikateľskej praxe a výchovy k podnikaniu – 55 000 Eur,
5. 07K 02 1D Pomoc MSP na trhu EÚ – 59 000 Eur,
6. 07K 02 11 Monitoring a výskum MSP – 48 000 Eur,
7. www stránka pre MSP – 30 000 Eur
5. Kritériá výberu a spôsob hodnotenia žiadostí:
Úplná žiadosť bude predložená odbornej komisii, ktorá posúdi kvalitatívnu úroveň
predložených žiadostí na základe týchto hodnotiacich kritérií:
a) história žiadateľa, skúsenosti s realizáciou obdobných programov zameraných
na podporu a rozvoj MSP – bodové hodnotenie (0-5 bodov),
b) personálna a odborná spôsobilosť - bodové hodnotenie (0-3 bodov),
c) účel (cieľ) použitia dotácie - bodové hodnotenie (0-5 bodov),
d) prínos pre malého a stredného podnikateľa, resp. pre zlepšenie podnikateľského
prostredia, zabezpečenie propagácie - bodové hodnotenie (0-5 bodov). Kritérium sa
nevyhodnocuje v prípade žiadosti podľa bodu 1. Základný cieľ poskytnutia dotácie
písm. b) tejto výzvy,
e) výstupy a merateľnosť ukazovateľov - bodové hodnotenie (0-2 bodov).
Spôsob hodnotenia žiadostí:
1. Odborná komisia hodnotí žiadosti formou bodového hodnotenia. Každé hodnotiace
kritérium má určené váhové rozpätie, viď. predošlý odsek.
2. Každý predložený program v rámci žiadosti sa vyhodnocuje samostatne. Úspešným
a finančne podporeným je ten program, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu
maximálneho počtu bodov, t. j. viac ako 10 bodov, resp. 8 bodov v prípade žiadosti
podľa bodu 1. Základný cieľ poskytnutia dotácie písm. b) tejto výzvy. Odborná
komisia následne určí výšku dotácie pre každý úspešný program samostatne, tak aby
nebol prekročený maximálny rozpočet určený na program v príslušnom rozpočtovom
roku. V prípade zistenia nezrovnalostí v procese vyhodnotenia žiadostí, resp. návrhu
na zmeny realizácie programu (vrátane rozpočtu), je predseda komisie oprávnený
opätovne zvolať zasadnutie komisie (v identickom zložení) a predmetný podnet
o nezrovnalosti, resp. návrh zmien prerokovať.
3. Ak niektorý z programov nezíska požadovaný počet bodov, odborná komisia
neodsúhlasí jeho finančnú podporu.
4. V prípade žiadosti podľa bodu 1. Základný cieľ poskytnutia dotácie písm. b) tejto
výzvy je odborná komisia oprávnená rozhodnúť o poskytnutí dotácie vo výške
maximálne 50% z požadovanej výšky zo strany žiadateľa, aj bez splnenia požiadavky
získania minimálneho počtu bodov, a to v prípade, že žiadateľ bude úspešný a získa
dotáciu na realizáciu viac ako polovice programov uvedených v ods. 10 Prílohy
k výzve.
6. Spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí:
1. Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, ministerstvo do 10 pracovných dní
odo dňa doručenia žiadosti písomne vyzve žiadateľa, aby ju doplnil.
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2. V prípade ak žiadateľ nespĺňa bod č. 3 výzvy, t. j. požiadavku na oprávnenosť
subjektu takáto žiadosť bude ministerstvom počas formálnej kontroly zamietnutá.
Zároveň táto žiadosť nebude ďalej predložená ani na hodnotenie odbornej komisii.
3. Ak žiadateľ vyzve na doplnenie žiadosti v lehote do 10 pracovných dní nevyhovie,
ministerstvo žiadosť zamietne.
7. Termín postupu vyhodnocovania žiadostí:
1. Posúdenie správnosti a úplnosti žiadosti v zmysle zákona a tejto výzvy – najneskôr
do 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
2. Uskutočnenie zasadnutia komisie na posudzovanie žiadostí – do 25 dní od ukončenia
výzvy na realizovanie programov,
3. Rozhodnutie o poskytnutí resp. neposkytnutí dotácie žiadateľovi oznámi ministerstvo
do 30 dní od ukončenia zasadnutia komisie na svojom webovom sídle,
4. Poukázanie finančných prostriedkov na účet žiadateľa – do 10 pracovných dní od
doručenia žiadosti o uvoľnenie prostriedkov na ministerstvo v zmysle uzatvorenej
zmluvy o poskytnutí dotácie.
8. Zloženie komisie:
Komisiu na vyhodnocovanie žiadostí zriaďuje minister. Komisia je zložená minimálne z troch
členov. Zo zasadnutia komisie sa vyhotovuje písomný záznam, ktorého súčasťou je bodové
hodnotenie každého programu, každým členom komisie samostatne.
9. Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie:
Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie je zverejnený na webovom sídle ministerstva. Zmluva
môže byť po vzájomnej dohode medzi zmluvnými stranami upravená.
10. Prílohy k výzve
Zákon č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky,
Podporné programy, ktoré sú predmetom tejto výzvy 1. 07K 02 05 Schéma poradenstva a vzdelávania pre malých a stredných podnikateľov
(schéma pomoci de minimis)
2. 07K 02 08 Podpora MSP prostredníctvom siete inkubátorov a metódy Research based
spin off
3. 07K 02 09 Podpora vzdelávania a poradenstva pre vybrané skupiny záujemcov
o podnikanie
4. 07K 02 1F Podpora úspešnej podnikateľskej praxe a výchovy k podnikaniu
5. 07K 02 1D Pomoc MSP na trhu EÚ
6. 07K 02 11 Monitoring a výskum MSP
7. www stránka pre MSP,
Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu programu,
Zmluva o poskytnutí dotácie.
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11. Záverečné ustanovenia:
Všetky ustanovenia, ktoré nie sú uvedené v tejto výzve sú obsiahnuté v zákone č. 181/2011
Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
K tejto výzve je možné vypracovávať dodatky, vrátane pozastavenia výzvy, ktoré
ministerstvo musí uverejniť na svojej webovej stránke. Na poskytnutie dotácie podľa tejto
výzvy nie je právny nárok. Na konanie o žiadosti o poskytnutie dotácie sa nevzťahuje
všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní.
Dátum vyhlásenia výzvy: 24. február 2012
Dátum uzavretia výzvy: 24. apríl 2012

V Bratislave, dňa: 24. 02. 2012
Schválil: Juraj Miškov, minister hospodárstva SR
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