
 

 

Podpora MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu 
vybraných okresov Banskobystrického kraja  

 

 
Kód výzvy:   OPII-MH/DP/2020/11.3-27 

Operačný program:  Integrovaná infraštruktúra 

Vyhlasovateľ výzvy:        Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako SORO1 pre OP II 

Dátum vyhlásenia:  27.2.2020 

Termín na podanie projektov:  

• 1. kolo:   29.5.2020 

• ďalšie kolo:  posledný pracovný deň každého tretieho nasledujúceho mesiaca 

Vyčlenené finančné prostriedky na celú výzvu: 7 500 000 EUR 

 
Oprávnený subjekt - žiadateľ:   

• fyzické alebo právnické osoby podľa §2 ods. 2 písm. a) a b) Obchodného zákonníka 
 
Ďalšie podmienky na žiadateľov sú: 

• k momentu poskytnutia pomoci spĺňajú definíciu MSP, 
• sú registrované na území SR,  
• od ich vzniku ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 12 mesiacov,  
• ku dňu predloženia ŽoNFP disponujú minimálne jednou schválenou účtovnou závierkou za účtovné 

obdobie v trvaní 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom bola 
predložená ŽoNFP,  

• ku dňu predloženia ŽoNFP majú v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním 
projektu, 

• sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve. 
 

Výška finančných prostriedkov, o ktoré je možné žiadať: 

 
 

 
1 Sprostredkovateľský orgán 

      Min. príspevok:  

 35 000 EUR  
Max. príspevok:  

200 000 EUR 



 

 

Zároveň platí, že celková výška pomoci de minimis jedinému podniku nesmie presiahnuť 200 000 EUR v 
priebehu obdobia troch fiškálnych rokov, ak nie je stanovený iný strop pomoci.  
 

Územie,  kde sa môžu aktivity projektu realizovať:  

Pre 1. a 2. hodnotiace kolo výberu projektov sú oprávneným územím okresy Lučenec a Rimavská Sobota. 

Pre 3. a ďalšie hodnotiace kolá výberu projektov sú oprávneným územím okresy Lučenec, Rimavská 

Sobota, Poltár a Revúca. 

 

Pre posúdenie splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku je rozhodujúce miesto realizácie projektu, 

nie sídlo žiadateľa. Projekt môže byť realizovaný aj na viacerých miestach (uvedených v ŽoNFP), avšak vždy 

na oprávnenom území. 

 

Percento poskytnutých finančných prostriedkov na realizáciu projektu:  

Maximálna intenzita pomoci nesmie presiahnuť strop 85 % celkových oprávnených výdavkov projektu.  

 

Hlavné aktivity projektu: 

Predmetom projektu v rámci hlavnej aktivity musí byť vynaloženie oprávnených výdavkov v súlade s 
prílohou č. 5 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov s cieľom zvýšenia potenciálu cestovného ruchu v 
oprávnenom regióne, a to za účelom produkcie nového/inovovaného produktu žiadateľa alebo inovácie 
produkčného procesu žiadateľa - dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok, zásoby, 
služby, osobné výdavky. 
 
 
Predmet projektu musí byť zameraný výlučne na niektoré z nasledujúcich odvetví (v členení podľa SK 
NACE), pričom zároveň platí, že nový/inovovaný produkt musí ako výsledok realizácie projektu 
preukázateľne prispievať k rozvoju cestovného ruchu v danom regióne:  

 
Vysoký potenciál cestovného ruchu 
49.39 Ostatná osobná pozemná doprava i. n. (v rámci tejto podtriedy je oprávnená výlučne: prevádzka 
lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo 
veľkomestských prepravných systémov)  
77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb  
91.02 Činnosti múzeí  
91.03 Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí  
91.04 Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií  
93.11 Prevádzka športových zariadení (okrem golfových ihrísk, štadiónov, športových hál a pretekárskych 
dráh)  
96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody (činnosti budú podporované výhradne ako súčasť malých 
ubytovacích zariadení cestovného ruchu definovaných nižšie) 
 
Stredný potenciál cestovného ruchu 
13.9 Výroba ostatného textilu  
15 Výroba kože a kožených výrobkov  
16.29.0 Výroba ostatných výrobkov z dreva, výrobkov z korku, slamy a prúteného materiálu  
23.1 Výroba skla a výrobkov zo skla 



 

 

23.41 Výroba domácich a dekoratívnych keramických predmetov  
23.49 Výroba ostatných keramických výrobkov  
55.1 Hotelové a podobné ubytovanie  
55.2 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie  
55.3 Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány  
56.1 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál (okrem podtriedy 56.10.2 - Zariadenia školského 
stravovania)  
 
Pri podpore ubytovacích zariadení cestovného ruchu platí nasledovné obmedzenie: 

• podporované budú výhradne malé ubytovacie zariadenia cestovného ruchu (menej ako 25 izieb). 
 

Nízky potenciál cestovného ruchu 
10 Výroba potravín (okrem 10.9 Výroba a príprava krmív pre zvieratá)  
11 Výroba nápojov  
13 Výroba textilu (okrem 13.9 Výroba ostatného textilu)  
14 Výroba odevov (okrem 14.12 Výroba pracovných odevov a 14.14 Výroba spodnej bielizne)  
17.29 Výroba ostatných výrobkov z papiera a lepenky  
18 Tlač a reprodukcia záznamových médií (okrem 18.2 Reprodukcia záznamových médií)  
20.4 Výroba mydla a pracích prostriedkov, čistiacich a leštiacich prípravkov, parfumérskych a toaletných 
prípravkov  
23.69 Výroba ostatných výrobkov z betónu, sadry a cementu  
25.9 - Výroba ostatných kovových výrobkov  
32 Iná výroba (okrem 32.5 a časti 32.4 - výroba hracích automatov, hier fungujúcich po vhodení mince, 
biliardových stolov, špeciálnych stolov pre hry v kasíne atď.)  
58.1 Vydávanie kníh, periodík a iné nakladateľské činnosti  
59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok  
60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie.  
 
Maximálna celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity je stanovená na 18 mesiacov. 
 
Podmienky, ktoré treba splniť, ak máte záujem o danú výzvu sú: 

• 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 (v momente podpisu zmluvy o NFP); 

• 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 niektorý 
z trestných činov stanovených výzvou. 

 
 
Kontakt pre bližšie informácie:   
Octigon, a.s. 
Karol Stračár 
Mobil: +421 948 071 711 
E-mail: stracar@octigon.sk 
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