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INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Ako podávať žiadosť 

n	Príklad formulára Žiadosti o nenávratný   
 finančný príspevok (ŽoNFP) vrátane ostatných  
 dokumentov je zverejnený ako súčasť výzvy 
 na webovej stránke poskytovateľa 
 (www.economy.gov.sk), vykonávateľa 
 (www.siea.gov.sk) a Centrálneho koordinačného  
 orgánu (www.nsrr.sk).

n Žiadateľ vypracuje žiadosť výlučne vyplnením  
 elektronického formulára ŽoNFP, prostredníc-
 tvom verejnej časti portálu ITMS prístupného 
 cez adresu  http://www.itms.sk. Vyplnenú 
 elektronickú formu ŽoNFP je potrebné elektro-
 nicky odoslať do termínu uzávierky výzvy.   
 Následne žiadateľ cez aplikáciu vytlačí vyplnenú  
 ŽoNFP v papierovej forme a zabezpečí podľa 
 podmienok definovaných vo výzve doplnenie 
 podpisov, pripojenie povinných príloh a doručenie  
 kompletnej žiadosti v stanovenom termíne 
 do regionálnych pobočiek SIEA. 

Prístup do ITMS

n	Podmienky získania prístupu na verejný por-  
 tál ITMS sú uvedené v Príručke pre žiadateľa.   
 Žiadosť o aktiváciu užívateľského konta žiadateľ  
 vyplní a odošle prostredníctvom portálu ITMS.  
 Následne žiadosť vytlačí, podpíše a zašle   
 poštou na predpísanú adresu. Žiadateľ sa môže  
 prihlásiť na portál ITMS a využívať všetky služby 
 v rámci svojich projektov po obdržaní grid karty. 

Podrobnejšie informácie získate 

n	na internetových stránkach www.siea.gov.sk,   
 www.economy.gov.sk, www.opkahr.sk, www.nsrr.sk
n v regionálnych pobočkách SIEA
n	na adrese fondy@siea.gov.sk, kde môžete   
 požiadať aj o zasielanie aktuálnych informácií 
 ku konkrétnej výzve.
n na bezplatných seminároch

Kontakty

n	Slovenská inovačná a energetická agentúra
 Bajkalská 27 
 827 99 Bratislava
 tel.: 02/58 248 401
 fax: 02/53 421 019
 mail: fondy@siea.gov.sk

n	Slovenská inovačná a energetická agentúra
 regionálne pracovisko Trenčín
 Hurbanova 59 
 911 00 Trenčín
 tel.: 032/74 35 216 (kl. 116)
 fax: 032/74 36 057

n Slovenská inovačná a energetická agentúra
 regionálne pracovisko Banská Bystrica
 Rudlovská cesta 53
 974 28 Banská Bystrica
 tel.: 048/47 01 800
 fax: 048/47 14 651

n	Slovenská inovačná a energetická agentúra
 regionálne pracovisko Košice
 Krivá 18
 040 01 Košice
 tel.: 055/ 67 82 532 (3)
 fax: 055/ 67 86 411

webová stránka: www.siea.gov.sk

Spolufinancované z prostriedkov Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného 

programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. 

Vydané Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou,
august 2009.

Podpora zavádzania 
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Čo je OP KaHR?

n V rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť
 a hospodársky rast (OP KaHR) je v rokoch 2007 až 2013
 na oprávnené projekty vyčlenených 879 miliónov EUR.
 Prostriedky pochádzajú z Európskeho fondu
 regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR.
 Riadiacim orgánom OP KaHR a poskytovateľom pomoci
 je Ministerstvo hospodárstva SR. Vykonávateľmi pomoci
 a sprostredkovateľskými orgánmi, ktoré sa starajú
 o administráciu žiadostí o nenávratný finančný príspevok
 pri konkrétnych opatreniach OP KaHR, sú
 implementačné agentúry.

Úlohy SIEA

 Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
 je jednou z implementačných agentúr OP KaHR, ktorá
 pri vybraných opatreniach:
n poskytuje informácie a poradenský servis žiadateľom;
n prijíma žiadosti o nenávratný finančný príspevok
 a zabezpečuje ich vyhodnocovanie;
n	uzatvára zmluvy s úspešnými žiadateľmi a monitoruje
 projekty;
n prijíma žiadosti o platbu, overuje reálnosť výdavkov
 a kontroluje realizáciu projektov priamo u prijímateľa.

Podpora zavádzania inovatívnych 
a vyspelých technológií v priemysle 
a v službách

n	Možnosti čerpania finančných prostriedkov
 zo štrukturálnych fondov v rámci Podopatrenia 1.1.1
 – Podpora zavádzania inovácií a technologických 
 transferov sú stanovené v Schéme štátnej pomoci 
 na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých 
 technológií v priemysle a v službách. Ministerstvo 
 hospodárstva SR vyhlásilo 3. augusta 2009 v rámci 
 tohto podopatrenia výzvu na predkladanie žiadostí 
 o nenávratný finančný príspevok 
 (Kód výzvy KaHR-111SP-0902). Na výzvu 
 bolo predbežne alokovaných  85 miliónov EUR.
 Žiadosti možno predkladať do 2. novembra 2009.
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Účel pomoci

n	Rozvoj regiónov s vysokou mierou nezamestnanosti   
 a nízkou životnou úrovňou prostredníctvom
 zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií 
 v oblasti priemyslu a služieb.
n	Zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich 
 podnikov zavedením inovatívnych a vyspelých technológií.
n	Vytvorenie prostredia na zvyšovanie inovačného 
 potenciálu podnikov v priemysle a službách.
n	Rozvoj ekologických výrob ako nevyhnutnosti na prípravu
 trvalo udržateľného rozvoja v priemysle.

Oprávnení prijímatelia

n	Prijímatelia sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené
 na podnikanie (registrované na území SR najneskôr
 k 1. 1. 2008), ktoré plánujú realizovať oprávnené aktivity,
 a spĺňajú definíciu MSP  alebo sú veľkými podnikateľmi 
 s menej ako 1000 zamestnancami a s ročným obratom 
 do 50 mil. EUR.

Územná platnosť

n	Západné, stredné a východné Slovensko, okrem
 Bratislavského samosprávneho kraja.
n	Pre stanovenie oprávnenosti prijímateľa je
 rozhodujúce miesto realizácie oprávneného 
 projektu,nie sídlo prijímateľa.

Výška a intenzita pomoci

n	Minimálna výška pomoci prijímateľovi je 60 000 EUR.
n	Maximálna  výška je 6 mil. EUR, pričom celkové 
 oprávnené výdavky na projekt nepresiahnu 25 mil. EUR. 
n	Intenzita pomoci pre stred a východ Slovenska je 
 maximálne 50 % celkových oprávnených výdavkov, západ  
 Slovenska maximálne 40 % celkových oprávnených výdavkov.

Forma pomoci

n	Nenávratný finančný príspevok, ktorý sa poskytuje   
 formou refundácie, na základe predložených uhradených  
 účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku   
 oprávnených výdavkov. 

Maximálna dĺžka trvania projektu

n	Doba realizácie projektu nesmie presiahnuť 24 mesiacov.

Oprávnené projekty

n	Hmotné a nehmotné investície na nákup inovatívnych 
 a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení.
n	Hmotné a nehmotné investície na nákup technológií 
 na efektívne zhodnotenie prírodných zdrojov s cieľom 
 zníženia negatívneho dopadu na životné prostredie. 

Oprávnené výdavky

n	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného 
 majetku.
n	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného
  majetku na účely využívania inovatívnych a vyspelých 
 technológií, vrátane obstarania obslužného softvéru 
 na technológie  do 25 % z celkových oprávnených 
 výdavkov na projekt.

Podmienky pomoci

n	Oprávnené sú len výdavky, ktoré vznikli odo dňa 
 predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
n	Objekty, kde sa projekt realizuje, musia byť 
 vo výlučnom vlastníctve žiadateľa s výnimkou 
 pozemkov, ktoré môžu byť v prenájme žiadateľa.
n	Oprávnené sú len výdavky na obstaranie inovatívnej 
 technológie, teda dodanie tovaru. Stavebné úpravy 
 nevyhnutné na umiestnenie novej technológie nie sú   
 oprávnené. 
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