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Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania
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Cieľ:
Cieľom opatrenia č. 1.1 je :
- podpora vzniku nových podnikov a stabilizácia a rozvoj existujúcich podnikov,
- zvyšovanie konkurencieschopnosti malých podnikateľov a stredných
podnikateľov,
- modernizácia malých a stredných podnikov, najmä ich výrobnej a odbytovej
základne na báze transferu technológií a zavádzanie systémov riadenia
kvality;
- zvyšovanie produktivity práce malých a stredných podnikov,
- uľahčenie uplatnenia sa malých a stredných podnikateľov (ďalej len MSP) v
medzinárodnej spolupráci a pri vstupe na trh EÚ,
- rozvoj kooperačných vzťahov medzi malými a strednými podnikmi vo väzbe na
veľké podniky, rozvoj subkontraktačných vzťahov,
- prostredníctvom rozvoja malých a stredných podnikov prispieť k rozvoju
zaostalých regiónov
Opatrenie sa realizuje formou projektov, ktoré predkladajú
súkromného sektora.

subjekty

Oprávnené projekty
1. Projekty zamerané na investície:
Projekty v oblasti priemyslu a priemyselnej výroby, remesiel a služieb priemyselnej
povahy, najmä služby súvisiace s využívaním moderných informačných technológií,
zamerané na obstaranie hmotného a nehmotného investičného majetku:
•
•

•

Vytvorenie nového podniku.
Rozšírenie existujúceho podniku alebo zavedenie nových technológií a činností,
zameraných na podstatné zmeny výrobku alebo výrobného procesu
v existujúcom
podniku
(pomocou
racionalizácie,
diverzifikácie
alebo
modernizácie).
Prevzatie, t. j. kúpa podniku, ktorý by bol zatvorený alebo by musel byť zatvorený,
ak by nebol odkúpený.

2. Projekty zamerané na poradenské a konzultačné služby:
a) súvisiace s implementáciou moderných systémov riadenia podniku, vrátane
manažérskych systémov (ďalej len „MIS“), a progresívnych metód v marketingu,
b) poskytované v nasledujúcich oblastiach:





marketing a riadenie vzťahov so zákazníkmi,
finančné poradenstvo (s výnimkou daňového a účtovného),
budovanie značky a dobrého mena podniku,
organizácia a riadenie podniku,



technologické poradenstvo (zamerané na analýzu výrobných procesov a návrh
optimalizácie výroby, atď.).

Predložený oprávnený projekt môže obsahovať buď oblasť uvedenú v čl. 1 (Projekty
zamerané na investície), alebo v čl. 2 (Projekty zamerané na poradenské
a konzultačné služby), alebo ich vzájomnú kombináciu.
Oprávnené aktivity:


podpora vzniku nových podnikov a stabilizácie a rozvoja existujúcich podnikov
orientovaných na :
- zavádzanie nových progresívnych technológií, strojov, prístrojov
a zariadení, ako aj ekologických technológií (napr. čistička odpadových
vôd pre technológie v areáli podniku, atď.), vrátane nevyhnutného
hardwaru a softwaru;
- výstavbu, rozšírenie, rekonštrukciu budov alebo prevádzkových
priestorov potrebných na zabezpečenie priemyselnej výroby,
remeselnej výroby alebo služieb priemyselnej povahy;



podpora výrobcov využívajúcich domáce suroviny (drevo, nerudné suroviny,
atď.);



podpora poradenských služieb súvisiacich s implementáciou moderných
systémov riadenia a organizácie podniku a progresívnych metód
v marketingu;



poradenské služby ako:
-

finančné poradenstvo (nie daňové a účtovné),

-

technologické poradenstvo, t.j. analýza výrobných procesov a návrh
optimalizácie výroby, technologických procesov;

-

podpora novovzniknutých podnikateľov a živnostníkov vo výrobnom
sektore a výrobných službách;

-

podpora organizovania workshopov v záujme vytvárania väzieb MSP
s veľkými podnikmi.

Výška pomoci:
Minimálna výška pomoci pre projekty je 25 000 EUR.
Maximálna výška pomoci pre projekty nesmie dosiahnuť 15 000 000 EUR.,
pričom výška oprávnených nákladov na projekt nesmie dosiahnuť 25 000 000
EUR.
 Celkové náklady na projekt nie sú obmedzené
Spolufinancovanie žiadateľa je vo výške min. 35% oprávnených nákladov.



Celková výška alokovaných finančných prostriedkov na rozpočtové obdobie
2004 – 2006
1 206,0 mil. SK

Forma pomoci
Pomoc sa podľa schémy štátnej pomoci 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.
Príjemcovia pomoci
o

Malí a strední podnikatelia
(ďalej len „MSP“) - fyzické osoby alebo právnické osoby v zmysle § 2 ods. 2
Obchodného zákonníka, registrované na území SR, pôsobiace v jednotlivých
sektoroch hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré plánujú realizovať
jednotlivé druhy projektov.



Určujúcou definíciou MSP je definícia použitá v Odporúčaní Európskej komisie
č. 96/280/EC z 3. apríla 1996 týkajúca sa definície malých a stredných
podnikov (ÚV L 107 z 30. apríla 1996, str. 4), ktorá je uvedená v prílohe č. 1
Nariadenia Európskej komisie č. 2001/70/EC (ÚV L 10 z 13. januára 2001, str.
33) o aplikácii článkov 87 a 88 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva
na poskytovanie štátnej pomoci pre malých a stredných podnikateľov.

Geografický rozsah opatrenia
V rámci tohto opatrenia je možné poskytnúť pomoc na rozvoj regiónov patriacich pod
Cieľ 1, t.j. regiónov, kde 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).
Predpoklady prijateľnosti projektu:








projekt prispieva k rozvoju podnikania,
strategická koherencia so SOP PS a zhoda s jeho všeobecným a špecifickými
cieľmi (návrh zodpovedá strategickým cieľom SOP PS),
navrhované technológie sú moderné a majú pozitívny dopad na životné
prostredie,
trvalá udržateľnosť projektu (samofinancovanie projektu po ukončení pomoci);
vytvorenie nových pracovných miest,
vysoká pridaná hodnota projektu,
zabezpečenie spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov alebo z iných
súkromných zdrojov,




projekt prispieva k rozvoju podnikania,
splnenie verejného obstarávania tovarov, služieb a prác v súlade s legislatívou
SR.

Kritérium nevyhnutnosti
Pomoc podľa schémy štátnej pomoci môže byť príjemcovi pomoci poskytnutá iba
vtedy, ak podá žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pred
začatím realizácie projektu.
Pomoc podľa schémy štátnej pomoci môže byť poskytnutá iba vtedy, ak bude
preukázaná jej potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v príslušnom projekte, t. j.
musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovanou pomocou a oprávnenými nákladmi
projektu, doložená napr. finančnou analýzou, dokazujúcou potrebu spolufinancovania
projektu z prostriedkov určených na realizáciu tejto schémy.
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 vykonávateľom a končí podaním poslednej
žiadosti príjemcu pomoci o platbu spolu s Hlásením o ukončení realizácie projektu.
Nadobudnutie účinnosti závisí od toho, či príjemca pomoci zrealizuje verejné
obstarávanie pred podaním žiadosti o poskytnutie NFP alebo po podaní žiadosti o
poskytnutie NFP.
Uzávierka prijímania žiadostí
Uzávierka pre podanie žiadostí pre podporu rozvoja nových a existujúcich podnikov
je v termíne do 30. septembra 2004 do 16.00 hod, a to aj v prípade doporučenej
zásielky (nerozhoduje dátum pečiatky podacej pošty ale dátum fyzického doručenia
zásielky).
V prípade, ak žiadateľ prinesie žiadosť po 16:00, bude táto žiadosť neotvorená
vrátená späť žiadateľovi.
Žiadosť a projekt, vrátane povinných príloh musia byť doručené v uzavretom
nepriehľadnom obale do sídla agentúry NARMSP ako doporučená zásielka, osobne,
alebo kuriérom. Na základnom obale musí byť uvedené označenie kódu príslušnej
výzvy na predkladanie projektov, celé meno (názov) žiadateľa, adresa organizácie
(žiadateľa), názov projektu a nadpis „NEOTVÁRAŤ“.
Kód výzvy
1111010 - 041

Adresa
NARMSP
Záhradnícka 153
821 08 Bratislava
tel.:++421-2-555 71 610
fax:++421-2-555 71 601
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 NARMSP: www.nadsme.sk (ako súčasť kompletního balíčka na
stiahnutie) ako aj na internetovej stránke MH SR : www.economy.gov.sk
Prípadné ďalšie otázky týkajúce sa tejto výzvy môžete žiadať na e-mailovej adrese
strukturalnefondy@nadsme.sk
Prílohy











Schéma podpory malých a stredných podnikateľov
Potvrdenie o registrácii
Žiadosť o poskytnutie NFP + povinné prílohy
Záväzná osnova projektu + povinné prílohy
Zmluva o poskytnutí NFP
+ 9 príloh :
- schválený rozpočet projektu/plán činnosti
- žiadosť o platbu
- hlásenie o priebehu realizácie projektu
- hlásenie o ukončení realizácie projektu
- štvrťročný plán platieb
- formálne náležitosti oznámenia o realizácii projektu
- zoznam indikátorov
- žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP
- platobné postupy
Definícia malých a stredných podnikateľov
Štatút hodnotiacej komisie
Rokovací poriadok hodnotiacej komisie
Príručka pre žiadateľa

