Kód výzvy: IROP-CLLD-302050Q181-511-01
Aktivita: A. Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo
činných osôb, družstiev
Dátum vyhlásenia:
marec 2019
Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl: 2-mesačný interval
Indikatívna výška finančných
prostriedkov alokovaných na výzvu:
352 031,90 EUR
Systém vyplácania príspevku:
Refundácia
Intenzita pomoci, t.j. miera príspevku:
55%
Minimálna výška príspevku:
5 000€
Maximálna výška príspevku:
100 000€
Dĺžka trvania realizácie projektu: 9 mesiacov
Dĺžka udržateľnosti projektu:
3 roky
Oprávnenosť žiadateľa:
mikro a malé podniky (fyzické alebo právnické osoby podľa § 2
ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
znení neskorších predpisov, t.j.:
a) osoby zapísané v obchodnom registri,
b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského
oprávnenia.
Popis oprávnenej aktivity:
• obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest,
• nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s
poskytovaním nových služieb,
• podpora marketingových aktivít,
• podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na úrovni miestnej
ekonomiky a výmena skúseností.
Oprávnené výdavky:
• 021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny
o stavebné úpravy priestorov, spevnenie podložia stroja, elektroinštalácie, odsávania a
ďalších stavebných úprav súvisiacich s umiestnením technológie
• 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí vo výške obstarávacej ceny
o nákup prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení vrátane prvého
zaškolenia obsluhy (napr. CNC stroje, brúsky, frézy a iné výrobné zariadenia) vrátane
obslužného softvéru, ak tvorí súčasť obstarávacej ceny zariadenia,
o nákup technológií alebo časti technológií tvoriacich navzájom funkčný celok vrátane
obslužného softvéru, ak tvorí súčasť obstarávacej ceny zariadenia,
• 029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok vo výške obstarávacej ceny
o Nákup prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení vrátane prvého
zaškolenia obsluhy (napr. CNC stroje, brúsky, frézy a iné výrobné zariadenia),
o nákup technológií alebo časti technológií tvoriacich navzájom funkčný celok,
• 518 - ostatné služby
o marketingové aktivity, podporujúce podnik rôznymi formami (letáky, reklamné pútače,
inzercia a pod.). Výdavky na marketingové aktivity sú oprávnené len v kombinácii
s oprávnenými výdavkami uvedenými aspoň v rámci jednej inej sku piny výdavkov pre túto
oprávnenú aktivitu a to maximálne do výšky 25% celkových oprávnených výdavkov
projektu
Podmienka, že žiadateľ nezačal práce na projekte pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o príspevku
Pod začatím prác sa rozumie začatie stavebných prác alebo prvý právny záväzok objednať tovar alebo
službu. Prípravné práce (pred realizáciou prác na projekte) ako napr. vypracovanie projektovej
dokumentácie a úkony súvisiace so získavaním povolení a realizácia verejného obstarávania sa nepokladá
za začatie prác.
Podmienka, že projekt je realizovaný na území MAS.

Vyhlásené VO na hlavné aktivity projektu Žiadateľ je povinný najneskôr ku dňu predloženia ŽoPr vyhlásiť
verejné
obstarávanie
súvisiace
s predmetom
projektu.
Kontrola
postupov
verejného
obstarávania/obstarávanie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a usmerneniami RO bude
vykonaná po nadobudnutí účinnosti zmluvy o príspevku uzatvorenej s úspešným uchádzačom. MAS
odporúča žiadateľovi, aby naviazal účinnosť zmluvy s dodávateľom na odkladaciu podmienku,
Podmienky vyplývajúce zo schémy pomoci pomoci de minimis z IROP v súlade so schémou pomoci.
Podmienka mať povolenia na realizáciu aktivít projektu
- ohlásenie stavby stavebnému úradu spolu s vyjadrením stavebného úradu,
- právoplatné stavebné povolenie,
- vyjadrenie miestne príslušného stavebného úradu o tom, že predmetné stavebné práce
nepodliehajú stavebnému povoleniu ani ohláseniu stavby vrátane odôvodnenia
Projektová dokumentácia stavby posúdená v príslušnom povoľovacom procese a položkový rozpočet stavby
podpísaný odborne spôsobilou osobou a označený jej pečiatkou (v listinnej podobe a v el.podobe na CD/DVD)
Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy
Dotknuté nehnuteľnosti môžu byť: vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, v podielovom spoluvlastníctve,
v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, v nájme, v podnájme, v kombinácii týchto vzťahov.
Dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa (výpis z bankového účtu, potvrdenie komerčnej
banky, záväzný úverový prísľub, úverová zmluva s komerčnou bankou)
Rozpočet projektu:
V rámci tejto prílohy ŽoPr žiadateľ predkladá rozpočet projektu spolu s ďalšou dokumentáciou, na základe
ktorej preukazuje oprávnenosť a výšku výdavkov nárokovaných v rozpočte projektu. Ku každému výdavku
musí byť doložený relevantný doklad preukazujúci stanovenie cien.
1. Rozpočet stavby ocenený stavebným rozpočtárom
2. Zmluva s dodávateľom/zhotoviteľov a ocenený výkaz výmer
3. Záznam z prieskumu trhu a ocenený výkaz výmer
Daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) sa považuje za neoprávnený výdavok v prípade, ak:
•
•

ReS/užívateľ má nárok na vrátanie (odpočet) DPH za nadobudnutý a/alebo zhodnotený majetok,
ktorý je financovaný z príspevku;
z prevádzkovania majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z poskytnutého príspevku plynú
akékoľvek príjmy z ekonomickej činnosti, pričom na účely tejto činnosti sa prevádzkovateľ tohto
majetku stáva zdaniteľnou osobou podľa § 3 zákona o DPH.

Žiadateľ predkladá ŽoPr v listinnej forme a na dátovom nosiči .
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Merateľné ukazovatele:
Počet vytvorených pracovných miest. Ukazovateľ vyjadruje celkový počet vytvorených a obsadených nových
pracovných miest v ekvivalentoch plných pracovných úväzkov (FTE). Počet novovytvorených pracovných
miest predstavuje prírastok pracovných miest v subjekte užívateľa (nie vytvorené pred začiatkom
realizácie projektu), pričom vytvorené pracovné miesta musia vzniknúť v priamej súvislosti s realizovaným
podporeným projektom (bez realizácie podporeného projektu by nevznikli), musia byť obsadené
(neobsadené pracovné pozície sa nesmú vykazovať) a musia vykazovať navýšenie celkového počtu
obsadených pracovných miest užívateľa.
Započítavajú sa nové pracovné miesta v ekvivalentoch plných pracovných úväzkov (FTE), ktoré vznikli
priamo v dôsledku realizácie projektu.
Hrubé nové pracovné miesta v podporených podnikoch v ekvivalentoch plných pracovných úväzkov (FTE),
t.j. vytvorenie minimálne 0,5 úväzkové pracovné miesto FTE alebo 1 pracovné miesto FTE, v závislosti od
výšky poskytovaného NFP. Ukazovateľ sa vypočíta ako rozdiel počtu pracovných miest v podniku pred
realizáciou projektu a po dokončení projektu (pracovníci zamestnaní pre implementáciu projektu sa
nepočítajú). Pracovné miesta musia byť obsadené (voľné pracovné miesta sa nepočítajú) a zvýšiť celkový
počet pracovných miest v podniku. Ak sa celková zamestnanosť v podniku nezvýši, hodnota sa rovná nule
– považuje sa za preskupenie, nie za zvýšenie. Zachované a podobné pracovné miesta sa nezahrnú.
Ekvivalenty plných pracovných úväzkov: Pracovné miesta môžu byť na plný pracovný alebo čiastočný
úväzok alebo sezónne. Sezónne pracovné miesta a pracovné miesta na čiastočný úväzok sa prevedú na FTE
pomocou noriem ILO/štatistických/iných noriem. Počet sa bude zisťovať na základe monitorovacích správ
a z výstupných zostáv ITMS.
Žiadateľ, ktorého výška NFP je nižšia ako 25 000 Eur, sa zaväzuje vytvoriť minimálne 0,5 úväzkové
pracovné miesto FTE.
Žiadateľ, ktorého výška NFP je vyššia alebo rovná 25 000 Eur, sa zaväzuje vytvoriť minimálne 1 pracovné
miesto FTE. Udržateľnosť pracovného miesta je 3 roky od ukončenia projektu.
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Ukazovateľ vyjadruje počet produktov, ktoré sú „nové pre firmu“ v dôsledku projektu.
Produkt je pre firmu nový, ak firma nevyrába produkt s rovnakou funkcionalitou, alebo ak technológia
výroby je významne odlišná od technológie už vyrábaných produktov.
Jedná sa o vznik nového výrobku alebo služby (produktu), resp. podstatnú zmenu (vylepšenie) produktu
spočívajúcu v jeho výrazne zdokonalených vlastnostiach alebo účele využitia. Charakteristiky inovovaného
produktu sa významne líšia od predchádzajúcich produktov užívateľa. Zahŕňajú sa sem významné zmeny
najmä kvalitatívnych charakteristík, t. j. technických špecifikácií, komponentov a materiálov, začleneného
softvéru, užívateľskej prijateľnosti alebo iných funkčných alebo užívateľských charakteristík. Za inovovaný
produkt sa nepovažuje zmena estetických charakteristík.
Produkt môže byť hmotný aj nehmotný, t. j. môže ísť o výrobok aj službu.
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové
Merateľný ukazovateľ vyjadruje počet produktov, ktoré sú „nové pre trh“ v dôsledku realizácie aktivít
projektu. Produkt môže byť hmotný aj nehmotný, t. j. môže ísť o výrobok alebo službu.
Jedná sa o nasledovné typy produktov (výrobkov, služieb, technológií):
i. nový produkt je nový pre trh, ak neexistuje iný produkt dostupný na trhu s rovnakou funkcionalitou, alebo
ak je produkt vyrábaný výrazne odlišnou technológiu ako produkty dostupné na trhu,
ii. inovovaný existujúci produkt je podstatne zmenený produkt spočívajúci v jeho výrazne zdokonalených
vlastnostiach, alebo účele využitia, prípadne spôsobe výroby. Charakteristiky inovovaného produktu sa
významne líšia od iných produktov dostupných na trhu.
Trh produktov vzniknutých v rámci podporených projektov si definuje užívateľ samostatne na základe
povahy produktu realizovaného v rámci podporeného projektu a prevládajúcej hospodárskej aktivity
podniku. Trh môže byť národný, vnútorný trh EÚ, alebo trhy tretích krajín.
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Počet podnikov dostávajúcich podporu v ľubovoľnej forme zo štrukturálnych fondov (bez ohľadu na to, či
podpora predstavuje štátnu pomoc alebo nie).

Podnik: Organizácia vyrábajúca výrobky alebo poskytujúca služby s cieľom uspokojiť potreby trhu a tým
dosiahnuť zisk. Právna forma podniku môže byť rôzna (SZČO, partnerstvá, atď.).

