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Operačný program Výskum a inovácie

Výška príspevku

min:
max:

50 000 EUR
50 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

MSP

Termíny

28.9.2018

Intenzita

max 70%

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku zameraná na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do
programov EÚ
Kód výzvy:
Operačný program:
Prioritná os:
Investičná priorita :

Špecifický cieľ :

Dátum vyhlásenia výzvy:
Dátum ukončenia výzvy:

Alokácia:

OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19
Výskum a inovácie
4.Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom
kraji
4.1 Podpora kapacity MSP pre rast regionálnych,
celoštátnych a medzinárodných trhoch a zapojenia sa
do procesov inovácií
4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom
kraji
25.6.2018
I. Hodnotiace kolo : 28.9.2018
II. Hodnotiace kolo : 30.11.2018
III. Hodnotiace kolo : posledný pracovný deň
každého druhého nasledujúceho mesiaca

500 tis. EUR

Dĺžka realizácie projektu:

Maximálne 15 mesiacov

Výška príspevku:

Minimálna výška :50 000,00 EUR
Maximálna výška :50 000,00 EUR
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Intenzita pomoci:
Európsky fond regionálneho rozvoja:
Štátny rozpočer:

50%
20%

Aktivity
V rámci špecifického cieľa 4.1.1: Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji je pre túto
výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity OP VaI: Zapájanie MSP do programov EÚ.
Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom Zapojenie MSP do Fázy 2 SME
Instrument.
Predmetom projektu v rámci uvedenej hlavnej aktivity je vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a
predloženie projektu do Fázy 2 SME Instrument.
Oprávnené územia:



Bratislavský samosprávny kraj

Výdavky
Oprávnené výdavky:
Oprávnené výdavky predstavujú všetky priame a nepriame výdavky súvisiace s vypracovaním štúdie
uskutočniteľnosti v anglickom jazyku. Činnosti súvisiace s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti môžu
byť realizované interne alebo v kombinácii interne a externe (dodávateľsky).
Oprávnené výdavky vykazované prostredníctvom paušálnej sumy žiadateľ/prijímateľ zaradí do skupiny
oprávnených výdavkov 920 – Jednotkové sumy.
Medzi oprávnené výdavky, ktoré sú zahrnuté v rámci paušálnej sumy, patria:
- personálne výdavky priamo súvisiace s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti v anglickom jazyku,
resp. v slovenskom jazyku so zabezpečením prekladu do anglického jazyka;
- cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie súvisiace s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti;
- výdavky na externé služby nevyhnutné pre vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti v anglickom jazyku,
resp. v slovenskom jazyku so zabezpečením prekladu do anglického jazyka;
- odpisy majetku používaného pri vypracovaní štúdie uskutočniteľnosti;
- ďalšie výdavky na tovary a služby priamo súvisiace s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti;
- nepriame výdavky súvisiace s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti (napr. energie, spotrebný tovar).
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Oprávnený žiadateľ
Žiadateľ je povinný spĺňať nasledovné podmienky oprávnenosti:
1.) Právna forma
Žiadateľ:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby 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 mikro, malé a stredné
podniky registrované na území SR a zároveň ku dňu predloženia ŽoNFP:
- sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve,
- disponujú minimálne jednou schválenou účtovnou závierkou za účtovné obdobie v trvaní 12
mesiacov
a zároveň spĺňajú všetky nasledovné podmienky:
- predložili projekt do SME Instrument (Fázy 1 alebo Fázy 2) v rámci programu Horizont 2020 v čase od
1.1.2015,
- tento projekt nebol schválený,
- projekt dosiahol minimálne 12 a viac bodov .
V prípade, že osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa je odlišná od štatutárneho orgánu
žiadateľa, musí byť riadne splnomocnená na výkon predmetných úkonov.

2.) Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku týkajúce sa oprávnenosti žiadateľa/partnera:
a. Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, vedených miestne príslušným daňovým úradom
b. Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení

c. Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení
d. Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v
konkurze alebo v reštrukturalizácii
e. Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi

f. Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach
g. Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu

h. Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia EK, ktorým
bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom
i. Podmienka, že žiadateľ sa nenachádza v nepriaznivej finančnej situácií

nebotra consulting s.r.o. | IČO: 46123920 | IČ DPH: SK2023250944 | IBAN: SK6511000000002928874855
spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 108515/B
3/4

nebotra consulting s.r.o.
HQ: Jakubovo nám. 13, 811 09 Bratislava
OFC: Jána Bottu 2, 974 01 Banská Bystrica
+421 905 421905 | www.nebotra.com

j. Podmienka, že 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 poškodzovania finančných záujmov
Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania
a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a
verejnej dražbe
k. Podmienka, že žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným rozsudkom uložený trest
zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z
fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu

l. Podmienka, že žiadateľ nezačal realizáciu hlavnej aktivity pred predložením ŽoNFP
m. Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie 5 rokov
predchádzajúcich podaniu ŽoNFP
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