
Riadiaci orgán pre Sektorový operačný program Priemysel a služby

Ministerstvo hospodárstva SR

1

Usmernenie č.:              9/2006

Vecné zameranie: Usmernenie k výzve na predkladanie projektov v rámci Priority 1 „Rast 
konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho 
rastového  potenciálu“,  Opatrenia  1.1  SOP  PS  –  Podpora  rozvoja 
nových  a  existujúcich  podnikov  a služieb, zverejnenej  dňa  
16. augusta 2006 

Vydáva: Odbor riadenia Sektorového operačného programu Priemysel a služby
Sekcia podporných programov
Ministerstvo hospodárstva SR 

Určené pre: Riadiace orgány, Sprostredkovateľské orgány pod Riadiacim orgánom, 
potenciálnych príjemcov pomoci

Počet príloh: 1

Dátum vydania: 20. 9. 2006

Dátum platnosti: 20. 9. 2006 – 31. 12 2008

Doba účinnosti :  

Schválil: ..............................................     ......... ............................................
                                                 Ing. Iveta Pabišová                   PhDr. Emil Pícha, CSc.
                                                        riaditeľka                                generálny riaditeľ
                                               odboru riadenia SOP             sekcie podporných programov



Riadiaci orgán pre Sektorový operačný program Priemysel a služby

Ministerstvo hospodárstva SR

Usmernenie k výzve na predkladanie projektov v rámci opatrenia 1.1 SOP PS „Podpora 
rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb“

 

Cieľom Usmernenia č. 9 k výzve na predkladanie projektov v rámci opatrenia 1.1 SOP PS „Podpora 
rozvoja  nových  a  existujúcich  podnikov  a služieb“  je  úprava  Príručky  pre  žiadateľa 
v rámci  Schémy  podpory  existujúcich  a začínajúcich  podnikateľov  (schéma  pomoci  de 
minimis) na základe otázok týkajúcich sa predkladania Žiadostí o poskytnutie NFP kladených 
potenciálnymi žiadateľmi v nasledovných častiach:

- Kapitola II. Všeobecné podmienky poskytnutia pomoci, - strana 4, - sa odsek „Pomoc príjemcovi 
je  poskytovaná  na  dvojročné  obdobie  s  vyplatením  pomoci  po  realizácii  a  skončení 
projektu.  Minimálna výška pomoci  jednému príjemcovi  je 5 000 EUR. Maximálna výška 
pomoci jednému príjemcovi nesmie presiahnuť súhrnne 100 000 EUR v priebehu troch po 
sebe nasledujúcich kalendárnych rokov“  dopĺňa o nasledovný text: „Uvedená hranica sa 
používa bez ohľadu na formu pomoci alebo sledovaný účel pomoci (kumulácia sa vzťahuje 
na akúkoľvek pomoc de minimis poskytnutú žiadateľovi). Pomoc de minimis sa považuje 
za poskytnutú v okamihu, kedy sa príjemcovi poskytlo zákonné právo prijať pomoc, t.j. dňom 
podpisu zmluvy o poskytnutí pomoci de minimis.“

-  Kapitola  II.  Všeobecné  podmienky  poskytnutia  pomoci,  časť  „Oprávnenými  výdavkami 
v zmysle schémy pomoci de minimis sú:, písm. b)“ - strana 5, sa dopĺňa o nasledovný text: „musí 
tvoriť súčasť projektu spolu s obstarávanou technológiou“

- Kapitola II. Všeobecné podmienky poskytnutia pomoci, bod 11 - strana 6,  vypúšťa sa text:  
„E - Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody časť „Výroba a rozvod elektriny, plynu, pary 
a teplej vody“ (OKEČ 40000)“.

-  Kapitola  7.1  Žiadosť  o poskytnutie  nenávratného finančného príspevku,  časť  A Žiadateľ,  
bod 4 Profil žiadateľa, strana 23, veta v znení: “Oprávnené kategórie OKEČ v rámci danej schémy 
sú uvedené v časti II, bod 13 Príručky pre žiadateľa“ sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením: 
„Oprávnené  kategórie  OKEČ  v rámci  danej  schémy  sú  uvedené  v časti  II,  bod  11  Príručky  pre 
žiadateľa“

-  Kapitola  7.1  Žiadosť  o poskytnutie  nenávratného  finančného  príspevku,  časť  H  Povinné 
prílohy k žiadosti o poskytnutie NFP, strana 27,  na záver sa dopĺňa veta s nasledovným znením: 
“V prípade,  že  žiadateľom  je  živnostník,  postačuje  namiesto  povinnej  prílohy  č.  12  k žiadosti 
o poskytnutie NFP čestné prehlásenie.“

- strana 33, tabuľka „Zoznam indikátorov a kódy oblastí pomoci“ sa vypúšťa a nahrádza  novou 
tabuľkou s identickým názvom.

Upozornenie:

Upravené znenie príručky tvorí prílohu tohto usmernenia.
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