Operačný program Rybné hospodárstvo
Názov výzvy:
Kód výzvy:
OPRH-MARKETING-5.1.1-A1-2017-01
Operačný program:
Operačný program Rybné hospodárstvo
Konkrétny cieľ:
5.1 Zlepšenie organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry
Alokácia:
225 000 EUR
Riadiaci orgán a implementačný orgán (SO/RO): Pôdohospodárska platobná agentúra (SO/RO)
Termín vyhlásenia výzvy: 08.08.2017
Typ výzvy:
Otvorená výzva
Žiadateľ môže predložiť jednu ŽoNFP kedykoľvek až do uzatvorenia výzvy. Schvaľovanie prebieha systémom
hodnotiacich kôl.
• Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola: 9.10.2017
• Termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola: 8.12.2017
Termín uzavretia 3.-n. hodnotiaceho kola bude posledný pracovný deň každého nasledujúceho nepárneho
mesiaca.
Oprávnení žiadatelia:
a)

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti akvakultúry (subjekty s podnikateľskou históriou
v oblasti akvakultúry v čase predloženia ŽoNFP):
• samostatne hospodáriaci roľníci
• obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle Obchodného zákonníka
• občianske združenia
• štátne podniky
Oprávnení žiadatelia musia mať podnikateľskú históriu v čase predloženia ŽoNFP (ukončený minimálne
jeden účtovný rok). Žiadateľ musí spĺňať definíciu oprávneného žiadateľa, mať právnu subjektivitu
a oficiálne zaregistrované sídlo (vrátane jeho ekvivalentu) na území SR.
b)

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov rybolovu a akvakultúry:
• obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle Obchodného zákonníka
• fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia
Oprávnení žiadatelia musia mať podnikateľskú históriu v čase predloženia ŽoNFP (minimálne jeden
ukončený účtovný rok) a schválenú spracovateľskú prevádzku Štátnou veterinárnou a potravinovou správou
SR. Žiadateľ musí spĺňať definíciu oprávneného žiadateľa uvedenú vo výzve, mať právnu subjektivitu a
oficiálne zaregistrované sídlo (vrátane jeho ekvivalentu) na území SR.
Financovanie projektu:
Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti akvakultúry (subjekty s podnikateľskou históriou
v oblasti akvakultúry v čase predloženia ŽoNFP):
Kategória žiadateľa

Celkové oprávnené výdavky
Verejné zdroje
Mikro, malý a stredný
ENRF
ŠR SR
podnik
37,5%
12,5%

Súkromné zdroje
50%

Ostatné podniky

22,5%

7,5%

70%

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov rybolovu a akvakultúry:
Kategória žiadateľa

Celkové oprávnené výdavky
Verejné zdroje
Mikro, malý a stredný
ENRF
ŠR SR
podnik
37,5%
12,5%

Súkromné zdroje
50%

Výška NFP sa vypočíta z celkových oprávnených výdavkov projektu.
Oprávnené výdavky: Oprávnenými výdavkami pre financovanie sú vo všeobecnosti výdavky, ktoré vznikli a
boli uhradené zo strany žiadateľa v časovom období od 01.01.2014 do 31.12.2023, pričom výdavky musia
byť skutočne vynaložené v období medzi 01.01.2014 a dňom ukončenia realizácie aktivít projektu nie však
neskôr ako 31.12.2023.
Pre túto výzvu sú oprávnené nasledovné skupiny výdavkov:
512 Cestovné náhrady
518 Ostatné služby
521 Mzdové výdavky
Ak si žiadateľ uplatňuje daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) ako oprávnený výdavok, musí preukázať,
že nie je platcom DPH.
Oprávnené územie: celé územie SR
V relevantných prípadoch je možné realizovať oprávnené aktivity aj mimo územia SR, t.j. na území
ostatných členských krajín EÚ aj mimo územia EÚ (t.j. na území pristupujúcich členských krajín EÚ).
Oprávnené aktivity: Získanie nových trhov a zlepšenie marketingových podmienok
Realizácia prieskumov trhu a trhových štúdií v rámci a mimo územia EÚ, územím mimo EÚ sa myslí
územie krajín Európskeho hospodárskeho priestoru.
Pasívna a/alebo aktívna účasť na výstavách (pasívna účasť - návštevník; aktívna účasť – vystavovateľ) v
rámci aj mimo územia EÚ.
Účasť na konferenciách/workshopoch súvisiacich s predmetom projektu, v rámci aj mimo územia EÚ.
Zriadenie webovej stránky na propagáciu vlastných výrobkov akvakultúry.
Žiadateľ pri tvorbe webovej stránky na propagáciu vlastných výrobkov akvakultúry musí v zmysle
Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 vytvoriť podmienky prístupnosti k informáciám aj osobám so
zdravotným postihnutím.
Finančné a percentuálne limity s väzbou na priame výdavky projektu (hlavné aktivity projektu)
Nepriame výdavky

Oprávnený výdavok

Percentuálny limit
max. do výšky 3 % celkových priamych oprávnených
výdavkov projektu
Pracovná pozícia

Finančný
limit
pre Finančný
limit
pre
odplatu za poskytované odplatu za poskytované
služby s nárokom na služby bez nároku na

Riadenie
projektu- Projektový
externé služby
externý

Oprávnený výdavok

Riadenie
interné

vrátenie
(EUR/hodina)
manažér- 9,111

DPH vrátenie
(EUR/hodina)
10,941

Pracovná pozícia

projektu- Projektový
interný

Finančný
limit
pre
hrubú
mzdu
(EUR/mesiac) max.
manažér- 1100

DPH

Finančný
limit
pre
odmenu (EUR/hodina)
max.
7,95

Oprávnený výdavok v oblasti informovania a Finančný limit (EUR/kus)
komunikácie
Veľkoplošný pútač
500
Stála tabuľa
300
Plagát
30

Ďalšie dôležité podmienky poskytnutia príspevku:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
1

Podmienka, že žiadateľ neukončil fyzickú realizáciu všetkých oprávnených aktivít projektu pred
predložením ŽoNFP.
Žiadateľ z OP RH je povinný plniť si svoju spravodajskú povinnosť v zmysle platnej legislatívy SR.
Žiadateľ musí byť ekonomicky životaschopný. Žiadateľ preukazuje ekonomickú životaschopnosť za
jeden ukončený účtovný rok, za ktorý má schválenú účtovnú závierku (posledný alebo
predposledný účtovný rok), ktorý predchádza dňu podania ŽoNFP.
Žiadateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade zo zákonom č. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Podmienka sa nevzťahuje na fyzické osoby a na
právnické osoby definované v § 2 zákona o registri partnerov VS.
Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na daniach (splátkový kalendár), na sociálnom (splátkový kalendár)
a zdravotnom poistení (splátkový kalendár), nesmie byť v konkurze ani reštrukturalizácií, nesmie
porušiť zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie 5 rokov predchádzajúcich
podaniu projektu.
Žiadateľ nemôže byť podnik v ťažkostiach.
Voči žiadateľovi nesmie byť vedený výkon rozhodnutia, nie je voči nemu vedené konkurzné
konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácií.
Žiadateľ je povinný preukázať spolufinancovanie projektu vo výške krytia rozdielu celkových
výdavkov projektu a poskytovaného NFP, t.j. celej výšky neoprávnených výdavkov a
nerefundovateľnej časti oprávnených výdavkov (v závislosti od výšky intenzity pomoci).
Predmetom zálohu na zabezpečenie úveru nemôžu byť nehnuteľnosti/hnuteľné veci
nadobudnuté/zhodnotené z NFP, preto je štatutárny orgán žiadateľa, v tomto prípade, povinný
záväzne vyhlásiť uvedenú skutočnosť vo formulári ŽoNFP.
Žiadateľ je povinný disponovať osvedčením na chov rýb (ak relevantné).

Oprávneným výdavkom je cena práce, t. j. hrubá hodinová odplata za poskytnuté služby (ohraničená uvedeným finančným
limitom) a jej zodpovedajúce zákonné odvody zamestnávateľa. Maximálny oprávnený počet hodín vykázaných za 1 mesiac
poskytovania služieb je 173 hodín/mesiac.

Verejné obstarávanie:
Žiadateľ je povinný mať ku dňu predloženia ŽoNFP vykonané VO (platná zmluva s úspešným dodávateľom)
na všetky aktivity projektu, ktoré sú realizované dodávateľsky (uskutočnenie stavebných prác, dodanie
tovaru, poskytnutie služieb) a ktoré sú predmetom oprávnených výdavkov projektu.
Táto podmienka poskytnutia príspevku sa vzťahuje na:
- všetky VO vykonané v súlade so zákonom o VO účinným do 17.04.2016; obstaranie zákaziek
podľa §9 ods. 9 a zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje predmetný zákon musí byť vykonané v
súlade s postupmi uvedenými v príslušných metodických pokynoch CKO a SR EŠIF platnými v
čase začiatku obstarania a zverejnenými na webovej stránke: www.partnerskadohoda.sk
- VO vykonané v súlade so zákonom o VO účinným od 18.04.2016, ktorých hodnota v zmysle
výsledku VO predstavuje minimálne 30 % z celkovej požadovanej hodnoty NFP (čiže ak je
celková výška požadovaného NFP 100 000 EUR, žiadateľ predkladá spolu so ŽoNFP povinne
kompletnú dokumentáciu ku všetkým VO vzťahujúcim sa na výdavky predkladaného projektu,
ktorých výsledná hodnota z procesu VO sa rovná alebo je vyššia ako 30 000 EUR).
Pri VO, ktoré nebudú dosahovať túto hodnotu, nie je žiadateľ povinný mať vykonané VO už v čase
predkladania ŽoNFP a pri týchto VO bude vykonaná kontrola až po podpise zmluvy o NFP, a to pred
predložením prvej ŽoP, ktorá obsahuje deklarované výdavky súvisiace s predmetným VO, resp. súčasne so
ŽoP, ktorá obsahuje deklarované výdavky súvisiace s predmetným VO.
Táto podmienka sa nevzťahuje na:
- na zákazky, ktoré podliehajú niektorej z výnimiek v zmysle §1 ods. 2 až 12 zákona o VO;
- na zákazky obstarávané osobami podľa § 8 ods. 3 zákona o VO.
Časová oprávnenosť realizácie projektu: maximálne do 12 mesiacov od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
Oprávnenosť výdavkov je podmienená maximálnou dĺžkou realizácie aktivít projektu, t.j. oprávnené
výdavky nemôžu vznikať mimo obdobia realizácie aktivít projektu.
Do doby realizácie hlavných aktivít projektu podľa zmluvy o NFP sa môže započítať aj doba pred účinnosťou
zmluvy o NFP. To znamená, že ak žiadateľ v ŽoNFP uviedol skorší počiatočný a konečný dátum realizácie
niektorej z aktivít projektu, ako je dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, automaticky
sa v zmluve o poskytnutí NFP uvedie obdobie realizácie aktivít projektu so zohľadneným časovým
posunom tejto aktivity a na ňu nadväzujúce aktivity projektu.
Výška pomoci pre projekt:
a)

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti akvakultúry (subjekty s podnikateľskou históriou
v oblasti akvakultúry v čase predloženia ŽoNFP):

Mikro, malý a stredný podnik:

Maximálna výška príspevku na projekt: 10 000 EUR
Minimálna výška príspevku na projekt: 5 000 EUR

Ostatné podniky:

Maximálna výška príspevku na projekt: 7 000 EUR
Minimálna výška príspevku na projekt: 3 000 EUR

b)

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov rybolovu a akvakultúry:

Mikro, malý a stredný podnik:

Maximálna výška príspevku na projekt: 10 000 EUR
Minimálna výška príspevku na projekt: 5 000 EUR

Spôsob financovania:

Kontakt pre bližšie informácie:

refundácia, predfinancovanie resp. kombinácia oboch
spôsobov financovania.

Octigon, a.s.
Soňa Ondrkalová
Mobil: +421 948 026 637
Tel.:
+421 2 4464 53 84, 5
E-mail: ondrkalova@octigon.sk

