
 

Podpora mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti 
poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch 

 

 
Kód výzvy:   OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14 

Operačný program:  Výskum a inovácie  

Vyhlasovateľ výzvy:        Ministerstvo hospodárstva SR   

Dátum vyhlásenia:  15.12.2017 

Vyčlenené finančné prostriedky na celú výzvu: 10 000 000 EUR 

 

Oprávnený subjekt – žiadateľ:   

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie 
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,  

ktoré sú registrované na území SR a od vzniku1 ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 
mesiacov. Žiadateľ zároveň musí mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním 
oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorom sa projekt realizuje, a to najneskôr v deň predchádzajúci 
vyhláseniu výzvy a zároveň najneskôr 6 mesiacov pred predložením ŽoNFP. 

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi:  

- mikro, malé a stredné podniky, ktoré spĺňajú definíciu MSP2  
 

Výška finančných prostriedkov, o ktoré je možné žiadať: 

 

                                                 
1 V prípade fyzických osôb oprávnených na podnikanie sa za vznik subjektu považuje dátum vydania živnostenského oprávnenia. V prípade osôb 

zapisovaných do obchodného registra sa za vznik subjektu považuje dátum zápisu do obchodného registra. 
2 MSP stanovenú v prílohe I Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom 

podľa článkov 107 a 108 zmluvy Ú. V. EÚ L 187, 26.6.2014. v znení Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/1084 zo 14. júna 2017 (ďalej len „všeobecné 
nariadenie o skupinových výnimkách“) 

      Min. príspevok:  

 50 000 EUR  
Max. príspevok:  

200 000 Eur 



 

 

Financovanie projektu: 

mikro- , malý- alebo stredný podnik – 65% (max. intenzita pomoci)  

Spôsob financovania:  

predfinancovanie a refundácia, resp. ich kombinácia (systém zálohových platieb sa neuplatňuje) 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu: 

Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu stanoví „Rozvoj existujúceho MSP“. 

Predmetom hlavnej aktivity musí byť min. jedna z nasledovných činností: 

nákup nového dlhodobého majetku3, ktorý bude využívaný pri tvorbe nového alebo inovovaného 
produktu žiadateľa, resp. pri inovácii produkčného procesu 

 
Realizácia projektu musí predstavovať počiatočnú investíciu (založenie novej prevádzkarne/ diverzifikácia 
výroby/zásadná zmena výrobného procesu existujúcej prevádzkarne). 

Realizáciou projektu, najneskôr k ukončeniu realizácie aktivít projektu, musí dôjsť k zabezpečeniu 
prevádzkyschopnosti predmetu projektu, t.j. je potrebné zabezpečiť, aby bol predmet projektu schopný 
prevádzky, pričom k uvedenému termínu nie je potrebné, aby bol predmet projektu uvedený do 
produkčnej (riadnej) prevádzky.4 

Projekt žiadateľa musí predstavovať a prinášať inováciu minimálne nízkeho stupňa, t.j. projekty, ktoré 
nepredstavujú aspoň inováciu minimálne nízkeho stupňa, sú v rámci výzvy neoprávnené. 
 
Výsledok realizácie hlavnej aktivity: 
a) inovácia produktu 
b) inovácia procesu 
 

Podporované odvetvia (SK NACE) 

Z hľadiska zamerania projektu sa za oprávnené považujú iba projekty zamerané na nasledujúce odvetvia5  
(v členení podľa SK NACE): 
50 Vodná doprava 
51 Letecká doprava 
58 Nakladateľské činnosti (okrem 58.11, 58.13, 58.14, 58.21) 
61 Telekomunikácie 
62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby (okrem časti 62.01 – tvorba počítačových 
hier) 
63 Informačné služby (okrem 63.91) 
71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy 

                                                 
3 Dlhodobým majetkom sa rozumie dlhodobý nehmotný majetok t.j. zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako 2400 EUR a doba použiteľnosti 
dlhšia ako jeden rok a dlhodobý hmotný majetok, ktorý pre účely tejto výzvy predstavujú samostatné hnuteľné veci (s výnimkou pozemkov, stavieb, 
bytov  a nebytových priestorov, umeleckých diel, zbierok, predmetov z drahých kovov) a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko- 
ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako 1700 EUR 
4 Prijímateľ je povinný najneskôr ku dňu predloženia prvej následnej monitorovacej správy uviesť predmet projektu do riadnej prevádzky, resp. 
sfunkčniť alebo aplikovať tak, ako sa predpokladalo v schválenej ŽoNFP. 
5 Rozhodujúce je zameranie projektu, nie SK NACE prevažujúcej činnosti žiadateľa 



 

 

72 Vedecký výskum a vývoj 
73 Reklama a prieskum trhu 
74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti 74.30 a časti 74.90 - činnosť osobných agentov alebo 
agentúr, divadelných alebo iných umelcov 

Termín na podanie projektov:                                                          

 
 

Oprávnené sú len najmenej rozvinuté okresy6: 

Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, 
Gelnica, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Bardejov, Medzilaborce 

 

Doba realizácie projektu:  
maximálna celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je stanovená na 9 mesiacov 
 
Podmienky, ktoré treba splniť, ak máte záujem o danú výzvu: 

• nebyť dlžníkom na daniach  

• nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení  

• nebyť dlžníkom na sociálnom poistení  

• voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze 
alebo v reštrukturalizácii  

• nie je podnikom v ťažkostiach 

• žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba 
splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin 
korupcie, za trestný čin  

• žiadateľ je povinný ku dňu predloženia ŽoNFP začať7 všetky verejné obstarávania na hlavnú aktivitu 
projektu, ktorú bude realizovať dodávateľsky.  

• predmetom sú oprávnené výdavky uvedených hlavných aktivít projektu8. 

• podnik žiadateľa musí byť aktívny - Obrátka celkového majetku z tržieb vypočítaného ako podiel 
tržieb (súčet tržieb z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb) a hodnoty celkového majetku 

                                                 
6 Zoznam najmenej rozvinutých okresov od 1.7.2014 do 30.06.2017, dátum zverejnenia : 20.7.2017, podľa zákona 336/2015 Z.z. o podpore 
najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 2. štvrťrok 2017 
7 Verejné obstarávanie sa bude považovať za začaté dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo iného obdobného 

dokumentu, ktorým sa verejné obstarávanie vyhlasuje, na zverejnenie spôsobom stanoveným zákonom o verejnom obstarávaní. Zverejnenie 
predbežného oznámenia alebo jeho zaslanie na zverejnenie sa nepovažuje za začatie verejného obstarávania. 
8 Pre účely posúdenia splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku nebudú akceptované verejné obstarávania začaté pred 18.04.2016, ako ani 

obchodné verejné súťaže realizované postupom podľa §281 - §288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 

 

 28.02.2018 
Prvé 

hodnotiace 
kolo  

 

15.05.2018 
 Druhé 

hodnotiace 
kolo  

 

31.7.2018 
Tretie 

hodnotiace 
kolo  



 

 

(suma všetkých aktív) podniku9;. Podiel hodnoty celkového majetku podniku (suma všetkých aktív) 
a výšky celkových oprávnených výdavkov žiadateľa10) 

• podnik žiadateľa sa zároveň nesmie nachádzať v nepriaznivej finančnej situácii 

 
 
Kontakt pre bližšie informácie:   
Octigon, a.s. 
Helena Krempaská 
Mobil: +421 917 497 078 
Tel.: +421 2 4464 53 84 
E-mail: krempaska@octigon.sk 
 

 

 
 

                                                 
  9 Ukazovateľ sa vypočíta za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré nie je účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov, za ktoré disponuje   
žiadateľ schválenou účtovnou závierkou, pričom jeho výška musí dosiahnuť minimálne hodnotu na úrovni 0,10. 

10 Ukazovateľ sa vypočíta za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré nie je účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov, za ktoré disponuje 
žiadateľ schválenou účtovnou závierkou, pričom jeho výška musí dosiahnuť minimálne hodnotu na úrovni 0,25.  
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