SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ
AGENTÚRA
Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v
cestovnom ruchu

Kód výzvy KaHR – 31DM – 1401
(Schéma pomoci de minimis)
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Výzva KaHR-31 DM-1401
Dôležité údaje
Poskytovateľ pomoci – MH SR ako riadiaci orgán pre OP KaHR
Vykonávateľ pomoci – Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
Prioritná os 3 – Cestovný ruch
Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
(schéma pomoci de minimis)





2

Dátum vyhlásenia výzvy : 12. septembra 2014
Dátum uzávierky výzvy : 11.decembra 2014
Indikatívna výška finančných prostriedkov : 8 000 000 EUR

Výzva KaHR-31 DM-1401
Cieľ pomoci
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Vytvorenie komplexných turistických služieb s celoročnou prevádzkou
Vytvorenie nových inovatívnych služieb s vyššou pridanou hodnotou
Rozšírenie služieb pre zákazníkov s tým aj predĺženie pobytu zahraničných
turistov na území Slovenska
Nové produkty cestovného ruchu s dôrazom na lepšie využitie kultúrnych,
technických a historických pamiatok a prírodných zvláštností
Obnovené kultúrne dedičstvo a prírodný potenciál
Zlepšený prístup k zariadeniam a strediskám cestovného ruchu a kultúry
Rozšírenie ponuky pre zákazníkov v prípade nepriaznivého počasia

Dôraz je kladený na :
- Vytváranie komplexných turistických produktov s celoročným
pôsobením
- Tvorbu pracovných miest pre mladých nezamestnaných ľudí do 29
rokov

Výzva KaHR-31DM-1401
Oprávnenosť žiadateľa, dátum vzniku
Oprávnenými žiadateľmi sú podniky súkromného sektora – fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods.2
písm.a)ab)zákona č.513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ( t.j. podnik v
zmyslečl 107 o fungovaní EÚ, ktorý vykonáva hospodársku činnosť), ktoré sú registrované na území SR
najneskôr k 1.januáru 2012.
Oprávneným žiadateľom je:
a) osoba zapísaná v obchodnom registri
Verejná obchodná spoločnosť, Spoločnosť s ručením obmedzeným,
Komanditná spoločnosť, Akciová spoločnosť, Družstvo, fyzická osoba
podnikajúca na základe živ. oprávnenia a je zapísaná do obchodného registra na vlastnú žiadosť, alebo
ak to ustanovuje osobitný zákon)
b) osoba nezapísaná v obchodnom registri- fyzická osoba- podnikateľ (osoba,
ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia a je zapísaná do
živnostenského registra)
Oprávnenými žiadateľmi sú podnikateľské subjekty registrované na území SR najneskôr k 1.1.2012
Prijímateľmi nemôžu byť podniky v ťažkostiach
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Výzva KaHR-31DM-1401
Veľkosť podniku
Kategória
podniku

„ MSP“

Počet
pracovníkov:
(Zamestnáva
menej ako)

< 250

Ročný obratnepresahuje

Celková ročná súvaha
-nepresahuje

≤50 mil. eur

≤43 mil. eur
alebo
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Malý
podnik

< 50

Mikro
podnik

< 10

≤ mil 10. eur

≤10 mil. eur
alebo

≤2 mil. eur

≤2 mil. eur
alebo

Výzva KaHR-31DM-1401
Miesto realizácie projektu
Východné
Slovensko

Západné Slovensko

Stredné Slovensko
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Výzva KaHR-31DM-1401
Forma a výška pomoci

Minimálna výška NFP – 20 000 EUR
Maximálna výška NFP – 200 000 EUR
Celkové oprávnené výdavky na projekt nepresiahnu 1 000 000
EUR
Celkové výdavky na projekt nie sú obmedzené
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Výzva KaHR-31DM-1401
Maximálna intenzita pomoci na projekt
Miesto realizácie
projektu
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Veľkosť podniku

Maximálna
intenzita pomoci
(%)

Západné
mikro a malý podnik
Slovensko ( mimo
Bratislavského
kraja)
stredný podnik

60%

Stredné a
Východné
Slovensko

mikro a malý podnik

70%

stredný podnik

60%

50%

Výzva KaHR-31DM-1401
Oprávnené projekty

Oprávnenými projektmi sú projekty zamerané na
zatraktívnenie (t.j. skvalitnenie a/alebo rozšírenie)
služieb cestovného ruchu poskytovaných
- v strediskách cestovného ruchu a/alebo
- v existujúcich objektoch a zariadeniach cestovného
ruchu s celoročným využitím, a to prostredníctvom
realizácie minimálne jednej z predmetných aktivít
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Výzva KaHR-31DM-1401
Oprávnené aktivity
Výstavba nových objektov a zariadení cestovného ruchu (podľa písm.b.-h.)
2. Rozšírenie (prístavba, nadstavba, zväčšenie) existujúcich objektov a zariadení
cestovného ruchu (podľa písm. a. – h.), pričom výsledkom nesmie byť
vytvorenie nových ubytovacích kapacít,
3. Modernizácia a/alebo rekonštrukcia :
Existujúcich objektov a zariadení cestovného ruchu
iných nehnuteľností za účelom ich využívania ako objektov alebo zariadení
cestovného ruchu (podľa písm. b-h.), ktoré v minulosti neslúžili na poskytovanie
služieb cestovného ruchu, pričom výsledkom nesmie byť vytvorenie nových
ubytovacích kapacít, ale skvalitnenie poskytovaných služieb,
4. Obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ktorý je využívaný
na poskytovanie služieb cestovného ruchu (podľa písm. I - j.)
1.
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Výzva KaHR-31DM-1401
Pod objektom cestovného ruchu sa rozumie
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a. ubytovacie zariadenia zaradené do kategórie a triedy (podľa
kategorizácie vo vyhláške MH SR č.277/2008 Z.z.)a to : hotel, garni
hotel, horský hotel, kongresový hotel, wellness hotel, kúpeľný hotel,
boutique hotel, apartmánový hotel, motel, botel, penzión, apartmánový
dom, turistická ubytovňa, kemping
b. stravovacie zariadenia priamo v objekte ubytovacieho zariadenia,
alebo ako samostatné zariadenie (s výnimkou prevádzok rýchleho
občerstvenia),
c. zariadenia na prevádzku kultúrnych aktivít ( kultúrne podujatia,
festivaly, prezentácia národného folklóru, zvykov a tradícií, kongresy,
sympóziá) regionálnych produktov a špecialít

Výzva KaHR-31DM-1401
Pod objektom cestovného ruchu sa rozumie
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d. zariadenia, kúpaliská, otvorené a kryté plavárne, bazény, wellness,
e. športovo-rekreačné zariadenia a detské areály,
f. súčasti lyžiarskych stredísk (zjazdové a bežecké trate, zariadenia
osobnej lanovej dopravy, t.j lanovky a vleky, zariadenie na
technické zasnežovanie, snežné pásové vozidlá, zariadenie pre
označovanie tratí,
g. mikroinfraštruktúra, ako sú parkoviská, chodníky, komunikácie,
cyklotrasy, rozhľadne, terénne úpravy, bezbariérové prístupy,
odpočívadlá, vodné móla a prístaviská, rozvody termálnej vody
(mimo vrtov a geologických prieskumov)
h. prvky priestorovej orientácie dokumentujúce bližšie strediská
(reliéfne mapy, navigačné tabule a pod).
Upozornenie: realizácia aktivity podľa písmena g. a/alebo písm h. samostatne
nie je oprávnená

Výzva KaHR-31DM-1401
Oprávnené odvetvia na poskytnutie pomoci
Poskytovanie pomoci je zamerané výlučne na vybrané činnosti spojené s cestovným ruchom
podľa Všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách, t.j. nasledovné aktivity podľa SK
NACE :
SK NACE 55 : Ubytovanie
SK NACE 56 : Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
SK NECE 90 : Tvorivé , umelecké a zábavné činnosti,
SK NACE 91 : Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení,
SK NACE 93 : Športové, zábavné a rekreačné činnosti
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-

Ostatné odvetvia hospodárstva sú vyňaté z poskytovania pomoci

-

Upozornenie : Odporúčame, aby mal žiadateľ v predmete podnikania k termínu
predkladania ŽoNFP zapísané činnosti, v rámci ktorých požaduje poskytnutie NFP.

Výzva KaHR-31DM-1401
Doba fyzickej realizácie projektu

-

-

-
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Dobu fyzickej realizácie projektu je obdobie od začatia (najskôr však odo dňa uzavretia
výzvy) do ukončenia prác na projekte - maximálne do termínu 31.decembra 2015
Doba fyzickej realizácie projektu začína začatím prác na projekte a končí ukončením prác
na projekte. Začatie prác na projekte nastane dňom začatia realizácie hlavnej aktivity,
ktorá začína ako prvá, t.j. dňom :
Začatia stavebných prác na projekte, alebo ;
Vystavenia prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti
prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka
začatie poskytovania služieb týkajúcich sa projektu ;
Začať práce na projekte je možné už pred podpisom zmluvy o NFP, najskôr však dňom
uzavretia výzvy, pričom oprávnenosť výdavkov je podmienená ich obstaraním na základe
výsledkov VO.

Výzva KaHR-31DM-1401
Miesto realizácie projektu
Pre posúdenie kritérií oprávnenosti je rozhodujúce miesto realizácie projektu,
nie sídlo žiadateľa.
Projekt môže byť realizovaný len na jednom mieste, pričom jedno miesto
realizácie projektu predstavuje súhrn nehnuteľností, ktoré tvoria súčasť jedného
strediska cestovného ruchu, resp. jeden areál.
Za miesto realizácie sa považuje aj viacero susediacich parciel, resp.
pozemkov.
Upozornenie : Oprávnenosť miesta realizácie projektu , ako podmienky
poskytnutia pomoci je overované vykonávateľom v rámci kontroly formálnej
správnosti.
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Výzva KaHR-31DM-1401
Oprávnené výdavky
Oprávnenými výdavkami sú výdavky vynaložené v súvislosti s realizáciou
oprávneného projektu na :
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, t.j. nákup strojov, prístrojov a
zariadení určených pre zvýšenie atraktivity objektov cestovného ruchu( jedná sa
o obstarávaciu cenu strojov, prístrojov a zariadení definovaná podľa §25 ods.6
písm.a)zákona o účtovníctve,
- Investície do výstavby nových objektov a zariadení, rekonštrukcie a modernizácie
objektov a zariadení cestovného ruchu,
- investície do dlhodobého nehmotného majetku predstavujú výdavky na
obstaranie programového vybavenia počítačov, aktíva získané transferom
technológií prostredníctvom nadobudnutia patentových práv, licencií alebo
nepatentovaných technických poznatkov.
- Podiel výdavkov na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku nesmi
presiahnúť 25 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt
- stavebné práce, t.j. investície do : rekonštrukcie, modernizácie, rozšírenia a
výstavby objektov a zariadení cestovného ruchu
-
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Výzva KaHR-31DM-1401
Oprávnené výdavky
Majetok obstaraný v rámci projektu musí spĺňať tieto podmienky :
-

-

-
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Musí byť používaný výlučne prijímateľom pri výkone podnikateľskej
činnosti v rámci projektu, na ktorý sa pomoc poskytuje,
Musí byť zaradený do majetku prijímateľa a zostať v jeho majetku min.3
roky po ukončení realizácie projektu pri dodržaní zákona o účtovníctve
(odpisovanie majetku)
Musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe
výsledkov VO vykonaného v zmysle zákona o verejnom obstarávaní

Výzva KaHR-31DM-1401
Oprávnené výdavky z hľadiska času,
výška a opodstatnenosti
- bezprostredne súvisia s realizáciou oprávneného projektu a aktivitami,
- vznikli v čase od začatia do ukončenia prác na projekte a v súvislosti
s projektom,
- sú vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, aktuálne a navzájom sa
neprekrývajú,
- sú preukázateľné originálmi účtovných dokladov a sprievodnou
dokumentáciou,
- sú uvedené v zmluve o poskytnutí NFP v znení platných dodatkov
Upozornenie: V prípade nechválenia žiadosti o NFP sú všetky výdavky
vynaložené prijímateľom pred vydaním rozhodnutia o neschválení žiadosti o
NFP nenárokovateľné
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Výzva KaHR-31DM-1401
Neoprávnené výdavky

-

-

-
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Za oprávnené výdavky nie je možné považovať :
úroky z úverov a pôžičiek;
leasing;
poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále;
poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
výdavky na nákup pozemkov a nehnuteľností;
výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení s
výnimkou zariadení uvedených v časti F. Oprávnené projekty, písm.f),
výdavky vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku;
výdavky na jednoduché nahradenie zastaraných strojov/prístrojov/zariadení
novými strojmi/prístrojmi/zariadeniami rovnakými, resp. horšími technickými
parametrami;
všetky osobné výdavky;
prevádzkové výdavky;

Výzva KaHR-31DM-1401
Neoprávnené výdavky
Za oprávnené výdavky nie je možné považovať :
-

-
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výdavky vynaložené v súvislosti s vypracovaní žiadosti o NFP (projektu) a
projektovým riadením;
výdavky na VO realizované v zmysle zákona o verejnom obstarávaní;
vratná daň z pridanej hodnoty(DPH);
výdavky na marketing;
výdavky na obstaranie a prevádzku hracích automatov,
Výdavky na obstaranie a prevádzku pohostinského odbytového strediska
charakteru rýchleho občerstvenia, alebo strediska zameraného na zábavnú
činnosť(napr. varieté, nočný bar, kasíno, herňa,
Výdavky na budovanie a prevádzku zariadení zameraných na poskytovanie
erotických služieb,
iné výdavky nesúvisiace s projektom.

Výzva KaHR-31DM-1401
Merateľné ukazovatele
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Ukazovatele finančného charakteru „ Nárast pridanej
hodnoty“ a „Nárast tržieb“ súvisia s podnikom
žiadateľa, ako celkom
Merateľné ukazovatele nefinančného charakteru
súvisia výlučne s realizovaným projektom, a preto sa
aj sledujú na úrovni projektu a nie na úrovni podniku
žiadateľa

Výzva KaHR-31DM-1401
Hodnoty merateľných ukazovateľov – „Počet
novovytvorených pracovných miest“
Nefinančné projektové merateľné ukazovatele:

„Počet novovytvorených pracovných miest „ (v súlade s definíciou
novovytvoreného pracovného miesta)

Novovytvorené pracovné miesto pre občana vo veku15 – 29 rokov .
Musí spĺňať aj všetky nasledovné podmienky :
Obsadenie občanom vo veku od 15 rokov do 29 rokov (vrátane)
Obsadenie občanom, ktorý je evidovaný na Úrade práce, sociálnych vecí a
rodiny ako uchádzač o zamestnanie
- dĺžka evidovania príslušného UoZ nesmie byť kratšia ako 6 mesiacov
Upozornenie: do úvahy sa berie aktuálny status novoprijatého zamestnanca ku dňu
jeho nástupu do zamestnania u žiadateľa, pričom pracovné miesto sa vytvára
na základe pracovnej zmluvy.
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Výzva KaHR-31DM-1401
Ukazovatele horizontálnych politík ES
Ukazovatele sledovania horizontálnych politík
ES

MJ

Typ

Vykazovanie
v ŽoNFP

Povinný ukazovateľ
[áno/nie]

Tab. 12 a
15B
ŽoNFP

Trvalo udržateľný rozvoj (ďalej len „HP TUR“)
Počet novovytvorených pracovných miest

Počet

Výsledok

áno

Počet novovytvorených pracovných miest

Počet

Dopad

áno

Počet

Výsledok

Počet

Dopad

Marginalizované rómske komunity (ďalej
len „HP MRK“)
Počet vytvorených pracovných miest
cielene pre MRK
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Počet vytvorených pracovných miest
cielene pre MRK

Tab. 12 a
15C
ŽoNFP

nie

nie

Výzva KaHR-31DM-1401
Ukazovatele horizontálnych politík ES

Ukazovatele sledovania horizontálnych politík ES

MJ

Typ

Vykazovanie
v ŽoNFP

Povinný ukazovateľ
[áno/nie]

Rovnosť príležitostí (ďalej len „HP RP“)
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Počet vytvorených pracovných miest pre
znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu

Počet

Výsledok

áno
v prípade ak žiadateľ
deklaroval merateľný
ukazovateľ
výsledku
„Počet vytvorených
pracovných miest
cielene pre MRK“

Počet novovytvorených pracovných miest
obsadených mužmi

Počet

Výsledok

áno

Počet novovytvorených pracovných miest
obsadených ženami

Počet

Výsledok

Tab. 12 a
15D
ŽoNFP

áno

Výzva KaHR-31DM-1401
Ukazovatele horizontálnych politík ES
Ukazovatele sledovania horizontálnych politík
ES

Mj

Typ

Vykazovanie
v ŽoNFP

Povinný ukazovateľ
[áno/nie]

Rovnosť príležitostí (ďalej len „HP RP“)
áno
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Počet vytvorených pracovných miest pre
znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie
projektu

Počet

Počet novovytvorených pracovných miest
obsadených mužmi

Počet

Počet novovytvorených pracovných miest
obsadených ženami

Počet

v prípade ak žiadateľ
deklaroval merateľný
ukazovateľ
výsledku
alebo
dopadu
„Počet vytvorených
pracovných miest

Dopad

cielene

Dopad

Dopad

Tab. 12 a
15D
ŽoNFP

áno

áno

pre MRK“

Výzva KaHR-31DM-1401
Verejné obstarávanie

Pomoc nie je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorý nebude postupovať v
súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o VO a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s
podmienkami stanovenými poskytovateľom(jedná sa o VO pri
obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb.
Žiadateľ je povinný začať proces VO vo vzťahu k predloženej ŽoNFP
najneskôr pred jej predložením vykonávateľovi.
Začatím VO sa rozumie :
Zverejnenie príslušného oznámenia/oznámení používaných vo VO do
príslušných publikačných vestníkov.
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Výzva KaHR-31DM-1401
Príloha č.1 ŽoNFP – Opis projektu

-

Cieľom prílohy je podrobnejším spôsobom rozviesť údaje a informácie o projekte
stručne uvedené vo formulári ŽoNFP

-

Podrobným spôsobom popisuje projekt z hľadiska jednotlivých aktivít,
merateľných ukazovateľov realizácie projektu, situácie spoločnosti žiadateľa
pred a po ukončení realizácie projektu, popisuje prostredie v ktorom žiadateľ
pôsobí, jeho produkty, plánovaný spôsobom realizácie a pod. (príručka pre
žiadateľa str.84 -90)

Upozornenie : Všetky informácie musia byť v súlade s údajmi uvedenými

vo formulári ŽoNFP
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Výzva KaHR-31DM-1401
Príloha č.2 ŽoNFP – Dokumentácia
k verejnému obstarávaniu
V rámci prílohy č.2 je žiadateľ povinný predložiť :
a) Oznámenie o vyhlásení VO, alebo jeho ekvivalent vrátane vytlačenej kópie
zverejneného oznámenia vo vestníkoch, resp. internete alebo v tlači.
Zároveň kópia musí byť podpísaná štatutárnym orgánom žiadateľ (resp.
splnomocnenej osoby) a potvrdená odtlačkom pečiatky. Žiadateľ predkladá aj
predbežné oznámenie /pravidelné informatívne oznámenie , ak je to relevantné
b) Dokumenty preukazujúce výpočet predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s
§ 5 zákona o Verejnom obstarávaní
c) Dokument obsahujúci výdavky rozpočtu ŽoNFP a ich priradenie k vyhláseným
VO (napr .predmetom ŽoNFP sú stavebné práce a nákup IKT vybavenia, ktoré
nie sú nevyhnutné na splnenie zmluvy na stavebné práce, a teda predmet
ŽoNFP bude obstaraný dvoma zákazkami).
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Výzva KaHR-31DM-1401
Príloha č.3 ŽoNFP – Elektronické
neprepisovateľné médium
V rámci tejto prílohy ŽoNFP predkladá:
Elektronické neprepisovateľné médium s elektronickými verziami :
a) Vyplnený formulár opis projektu (príloha č.1 ŽoNFP),
b) Podrobného rozpočtu projektu (príloha č.4 ŽoNFP) vo formáte MS
Excel,
c) Finančnú analýzu projektu (príloha č.5 ŽoNFP) vo formáte MS Excel,
d) Index bonity (príloha č.6 ŽoNFP) vo formáte MS Excel

29

Výzva KaHR-21DM-1401
Príloha č.4 ŽoNFP - Podrobný
rozpočet projektu

Príloha je v elektronickom formáte MS Excel s predvyplnenými
vzorcami, žiadateľ vypĺňa iba bunky, ktoré nie sú podfarbené šedou
farbou
- Je potrebné zachovať formát tabuľky
-

-
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Podrobný rozpočet musí byť vypracovaný v súlade s dokumentáciou
predkladanou v rámci prílohy č.2 a to na úrovni položiek
zodpovedajúcich najnižšej detailnosti rozpočtu – detailnosť výkazu výmer

Výzva KaHR-31DM-1401
Príloha č.5 ŽoNFP – Finančná analýza
Všetky údaje potrebné pre výpočet výsledku finančnej analýzy projektu
sa uvádzajú len za projekt (nie za žiadateľa)
Projekt je investičného charakteru, je nevyhnutné , aby bola finančná
analýza zostavená tak, že investícia bude prínosom a bude
zabezpečovať finančnú udržateľnosť realizovaného projektu a bude
prispievať k zlepšeniu finančno-ekonomických ukazovateľov
Podmienkou dlhodobej finančnej udržateľnosti realizovaného projektu
je, aby hodnota čistej súčasnej hodnoty investície na konci doby
ekonomickej životnosti bola vyššia ako nula
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Výzva KaHR-31DM-1401
Príloha č.6 ŽoNFP – Index bonity
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Index bonity posudzuje finančné zdravie podniku ako celku, čo
je zárukou finančnej stability podniku ako celku a tiež
udržateľnosť výsledkov projektu.
Všetky údaje sú overiteľné z účtovnej závierky žiadateľa
Na základe údajov z účtovnej závierky vyplní žiadateľ prílohu v
MS Excel, ktorý automaticky vykoná výpočet indexu bonity
podniku ako celku.

Výzva KaHR-31 DM-1401
Príloha č.7 ŽoNFP-Modelové vyhlásenie
na kvalifikovanie sa ako MSP
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Žiadateľ predkladá vyplnené modelové vyhlásenie na
kvalifikovanie sa ako MSP, podpísané štatutárnym orgánom
žiadateľa nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP
Žiadateľ postupuje pri vypracovaní tejto prílohy v súlade s
definíciou MSP
Všetky údaje sa musia viazať na posledné schválené účtovné
obdobie a musia byť vypočítané na ročnej báze
Údaje nesmú byť v rozpore s údajmi, ktoré sú súčasťou
poznámok k účtovnej závierke

Výzva KaHR-31DM-1401
Príloha č.8 ŽoNFP – Účtovná
závierka
Žiadateľ predkladá:
Za ukončené účtovné obdobie k 31.decembru 2013 overenú audítorom vrátane
Správy auditora (v prípade, ak žiadateľ má povinnosť auditu v zmysle zákona č.
431/2002 Z.z.o účtovníctve v znení neskorších predpisov),
Za ukončené účtovné obdobie k 31.decembru 2013podpísanú štatutárnym
orgánom na každej jej strane ( v prípade, ak žiadateľ nemá povinnosť auditu v
zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov),
V prípade, ak žiadateľ predkladá účtovnú závierku za hospodársky rok, je
povinný predložiť účtovnú závierku za ucelené účtovné obdobie
predchádzajúce účtovnému obdobiu, počas ktorého predkladá ŽoNFP, zároveň
predloží písomné oznámenie miestne príslušnému daňovému úradu o
uplatnení hosp. roku ako účtovného obdobia vrátane potvrdenia o jeho
doručení daňovému úradu (podrobne str. 101)
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Výzva KaHR-31DM-1401
Príloha č.9 ŽoNFP – Doklad
preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa
Žiadateľ predkladá:
Výpis z Obchodného registra SR,
Výpis zo Živnostenského registra SR
Doklady nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP
Odporúčanie : Žiadateľ by mal mať v čase predkladania ŽoNFP v
predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním a
realizáciou projektu
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Výzva KaHR-31DM-1401
Príloha č.10 ŽoNFP – Výpis z registra trestov
Žiadateľ predkladá :
Výpis z registra trestov štatutárneho orgánu žiadateľa uvedeného vo výpise z
Obchodného, resp. Živnostenského registra SR, nie starší ako 3 mesiace ku
dňu predloženia ŽoNFP
V prípade viacerých štatutárnych zástupcov za každého štatutára, resp.
konateľa
V prípade cudzieho štátneho príslušníka ako člena štatutárneho orgánu
predkladá:
Výpis z reg. trestov (cudzí štátny príslušník, ktorý má trvalý pobyt na území
SR), alebo
Úradne preložený doklad rovnocennej dôkazovej hodnoty z domovskej krajiny
(nie starší ako 3 mesiace )

36

Výzva KaHR-31DM-1401
Príloha č.11- Doklad preukazujúci vlastnícky alebo
iný právny vzťah žiadateľa oprávňujúci žiadateľa užívať
všetky nehnuteľnosti, ktoré súvisia s realizáciou projektu

Budovy alebo stavby musia byť vo výlučnom vlastníctve alebo bezpodielovom
spoluvlastníctve žiadateľa (podnikateľského subjektu).
Pozemky môžu byť vo výlučnom vlastníctve, bezpodielovom alebo podielovom
spoluvlastníctve, alebo v prenájme žiadateľa (podnikateľského subjektu)
Vlastníctvo nehnuteľnosti osobou, ktorá je konateľom spoločnosti nie je prípustné.
Podnájomné zmluvy na nehnuteľnosti nie sú prípustné.
Žiadateľ predkladá :
1. Doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné práva k nehnuteľnostiam:
a) výpis z listu vlastníctva použiteľný na právne úkony(stavby, budovy ), alebo
b) výpis z listu vlastníctva použiteľného na právne úkony (pozemky), alebo
c) zmluvu o dlhodobom prenájme ( v prípade prenájmu pozemkov)
2. Snímku z kat. mapy s vyznačením všetkých nehnuteľností s ktorými sa projekt
realizuje – nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP
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Výzva KaHR-31DM-1401
Príloha č.12 – Doklad v zmysle zákona
č.50/1976Zb. O územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon )

Žiadateľ predkladá :
a) Právoplatné stavebné povolenie, alebo
b) Písomné oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky proti ukončeniu stavby,
stavebných úprav alebo udržiavacích prác
ALEBO
c) Vyjadrenie stavebného úradu, že predmetná stavba nepodlieha stavebnému povolenie,
ani ohlasovacej povinnosti
Upozornenie : Uvedený doklad je žiadateľ povinný predložiť aj v prípade, že sa týka
neoprávnených výdavkov, ktoré sú zahrnuté v projekte.
Všetky doklady musia byť vystavené na celý predmet projektu (všetky aktivity, všetky
výdavky), ktoré žiadateľ deklaruje v ŽoNFP
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Výzva KaHR-31DM-1401
Príloha č.13 ŽoNFP- Vizualizácia
spracovania projektu

Žiadateľ predkladá :
a) Technickú štúdiu v čitateľnej mierke
b) Fotodokumentáciu súčasného stavu
c) Vizualizáciu navrhovaného stavu po realizácii

Upozornenie : Ak nie je možné z hľadiska charakteru projektu predložiť (napr.
nákup technológie, interiérové vybavenie a pod.) žiadateľ o tejto skutočnosti
predloží čestné vyhlásenie
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Výzva KaHR-31DM-1401
Príloha č.14 ŽoNFP – Doklad o vplyve
realizácie projektu na životné prostredie
Žiadateľ predkladá relevantné dokumenty jedného z bodov a) až d), ktoré musia zahŕňať
predmet ŽoNFP, t.j. musia byť vydané za všetky aktivity obsiahnuté v rámci ŽoNFP
a)
Záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie so
zákonom č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo
b)
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania o tom, že navrhovaná činnosť nepodlieha
posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č.24/2006 Z.z., alebo
c)
Vyjadrenie príslušného orgánu o tom, že zmena navrhovanej činnosti nepodlieha
posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, resp. zisťovaciemu konaniu. Súčasne je
potrebné doložiť pôvodné rozhodnutie zo zisťovacieho konania,, alebo
d)
Vyjadrenie príslušného orgánu o tom, že navrhovaná činnosť, resp. jej zmena
nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č.24/2006 Z.z.
Upozornenie: Doklad o vplyve realizácie projektu na životné prostredie vydáva Obvodný úrad
životného prostredia, kde sa projekt bude realizovať
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Výzva KaHR-31DM-1401
Príloha č.15 ŽoNFP – Potvrdenie Sociálnej poisťovne a
zdravotných poisťovní o úhrade poistného na zdravotné,
sociálne poistenie a príspevkov n starobné dôchodkové
sporenie

Žiadateľ predkladá na účely overenia tejto podmienky :
- Poistenia, ktoré zahŕňa(nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie skladajúce
sa zo starobného a z invalidného poistenia, úrazové poistenie, garančné
poistenie a poistenie v nezamestnanosti
- Potvrdenia zo zdravotných poisťovní do ktorých odvádza príspevok za svojich
zamestnancov o tom, že nie je dlžníkom poistného na zdravotné zabezpečenie
- Čestné prehlásenie, že žiadateľ nie je dlžníkom iných zdravotných poisťovní
Upozornenie : Uvedený doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu
predloženia ŽoNFP
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Výzva KaHR-31DM-1401
Príloha č.16 ŽoNFP – Potvrdenie daňového úradu
o úhrade daní spravovaných daňovým úradom

Žiadateľ predkladá na účely overenia tejto podmienky:
- Potvrdenie daňového úradu o tom, že žiadateľ nie je daňovým dlžníkom.
Potvrdenie vydáva príslušný správca dane, alebo Kompetenčné centrum finančných operácií
v zmysle zákona č.563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok)
- Uvedený doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP
-

Upozornenie : Potvrdenie daňového úradu musí jasne definovať, že žiadateľ nie je daňovým
dlžníkom, nebudú akceptované potvrdenia, v ktorých je uvedený výrok „vymáhané výkonom
rozhodnutia „
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Výzva KaHR-31DM-1401
Príloha č.17 ŽoNFP – Potvrdenie o zabezpečení
finančných zdrojov spolufinancovania projektu

Žiadateľ predkladá na účely overenia splnenia tejto podmienky poskytnutia
pomoci jeden, alebo kombináciu viacerých nasledovných dokladov:
- Potvrdenie z banky, alebo z pobočky zahraničnej banky , že žiadateľ disponuje
potrebnou výškou finančných prostriedkov (výpis z účtu, resp. doklad o
disponibilnom zostatku na účte )
-

Platný záväzný úverový prísľub ( musí byť zrejmé, že úver bude slúžiť na
financovanie projektu zadefinovaného v ŽoNFP,

-

Platnú úverovú zmluvu ( musí byť zrejmé, že úver bude slúžiť na financovanie
projektu zadefinovaného v ŽoNFP)

Upozornenie :Uvedený doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia
ŽoNFP
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Výzva KaHR-31DM-1401
Predkladanie ŽoNFP
Žiadosť o NFP vrátane príloh sa vypracováva v slovenskom jazyku
- Žiadateľ vypracuje žiadosť o NFP prostredníctvom formulára vo verejnej
časti ITMS (www.itms.sk),
- Po vyplnení žiadosti o NFP zabezpečí žiadateľ jej elektronické odoslanie
- Následne po elektronickom odoslaní žiadosti o NFP cez aplikáciu vytlačí
vyplnenú žiadosť v papierovej forme, podpíše ju štatutárny orgán
žiadateľa v zmysle výpisu z OR SR , doplní všetky povinné prílohy,
vyhotoví kópie a zabezpečí jej doručenie /odoslanie na adresu :
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava 27
Žiadosť o NFP vrátane príloha sa predkladá v 3 vyhotoveniach :1
originál a 2 kópie
-
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Výzva KaHR-31DM-1401
Individuálne otázky k výzve
Ak žiadateľ nenájde odpoveď na svoje otázky obráti sa na :
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Sekcia štrukturálnych fondov EÚ
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 27
tel.: 02/58 248 451 fax.:02/53 421 019
fondy@siea.gov.sk
-
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Osobné konzultácie po telefonickom objednaní sa
4x informačné semináre

Výzva KaHR-31DM-1401

Ďakujeme za pozornosť
SIEA
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