Ponuka na vypracovanie projektu
z výzvy z OP Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os: 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

„Podpora inovácií v priemysle podpora rozvoja podnikania MSP v rámci transformácie
uhoľného regiónu Horná Nitra“
Termín podávania projektov:

30.10.2020 (2. hodnotiace kolo)

Oprávnený žiadateľ:
•
•
•
•

fyzická alebo právnická osoba, registrovaná v SR, zapísaná v OR alebo ŽR
mikro, malý a stredný podnik
schválená účtovná závierka za účtovné obdobie v trvaní 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúce
účtovnému obdobiu, v ktorom je predkladaná ŽoNFP
v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu – najneskôr ku dňu
predloženia ŽoNFP

Dĺžka realizácie projektu:

max. 18 mesiacov

Oprávnené miesto realizácie:

okres Partizánske, okres Prievidza
(dôležité je miesto realizácie a nie sídlo žiadateľa)

Oprávnené aktivity projektu:
Cieľom výzvy je podporiť rozvoj podnikania a zvýšenie konkurencieschopnosti MSP v rámci transformácie
uhoľného regiónu Horná Nitra prostredníctvom podpory projektov zameraných na uvedenie nového alebo
inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu, prostredníctvom:
•

nákupu nového dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (stroje, prístroje, zariadenia,
softvér, licencie) využívaného vo výrobnom procese za účelom dosiahnutia inovácie produktov
a/alebo procesov v rámci existujúcej prevádzky podniku*
* nákup nehnuteľností a stavebné investície v rámci tejto výzvy nie sú oprávnené

•

výsledkom projektu musí byť dosiahnutie minimálne nízkeho inovačného potenciálu

Výška a intenzita pomoci:
Miesto realizácie projektu

Veľkosť podniku

Maximálna intenzita
pomoci

Minimálna a maximálna
nenávratná finančná
pomoc

85 %

min. 50.000 EUR
max. 200.000 EUR

mikro
Okres Partizánske
Okres Prievidza

malý
stredný
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Dávame do pozornosti:
•
•
•

vytvorenie pracovných miest nie je podmienka, ale bodové zvýhodnenie pri hodnotení
výzva beží v schéme de minimis, t. j. pomoc poskytnutá Jedinému podniku nemôže za posledné
3 fiškálne roky presiahnuť hodnotu 200.000 EUR
ak má žiadateľ schválený alebo podaný ešte nevyhodnotený projekt v rámci akejkoľvek výzvy
v gescii MH SR, nie je oprávnený podať si ŽoNFP v rámci tejto výzvy

Vybrané podmienky:
•
•
•
•
•

V predmete podnikania musia byť zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu – postačuje
ku dňu podania projektu.
Investície sa musia zrealizovať do 18 mesiacov od zadania prvej objednávky.
Doba udržateľnosti projektu sú 3 roky (obdobie udržateľnosti začína po finančnom ukončení
projektu).
Investície zaradené do projektu musia byť obstarané v zmysle platnej legislatívy – žiadateľ musí
ku dňu predloženia ŽoNFP začať verejné obstarávania na hlavnú aktivitu projektu.
Žiadateľ nesmie začať realizovať projekt pred predložením ŽoNFP a ukončením obstarávania.

Oprávnené sú projekty zamerané na tieto oblasti:
(čísla uvedené pri jednotlivých činnostiach zodpovedajú prislúchajúcim NACE kódom)
A. Priemysel
21 Výroba základných farmaceutických výrobkov
a farmaceutických prípravkov
26 Výroba počítačových, elektronických a optických
výrobkov
30.3 Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných
zariadení
20 Výroba chemikálií a chemických produktov
27 Výroba elektrických zariadení
28 Výroba strojov a zariadení i. n.
29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov (okrem
30.1, 30.3 a 30.4)
32.5 Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb
18.2 Reprodukcia záznamových médií
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
22 Výroba výrobkov z gumy a plastu
23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
24 Výroba a spracovanie kovov
25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov
a zariadení (okrem 25.4)
30.1 Stavba lodí a člnov (okrem časti 30.11 – stavba
vojnových lodí)
33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov (okrem časti
33.19 – opravy hracích automatov a iných hier
fungujúcich po vhodení mince)
10 Výroba potravín
11 Výroba nápojov
13 Výroba textilu
14 Výroba odevov
15 Výroba kože a kožených výrobkov

16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku
okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy
a prúteného materiálu
17 Výroba papiera a papierových výrobkov
18 Tlač a reprodukcia záznamových médií (okrem 18.2)
31 Výroba nábytku
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.)
B. Služby
51 Letecká doprava
58 Nakladateľské činnosti (okrem 58.11, 58.13, 58.14,
58.21)
61 Telekomunikácie
71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické
testovanie a analýzy
72 Vedecký výskum a vývoj
73 Reklama a prieskum trhu
74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
(okrem 74.20, 74.30 a časti 74.90 - činnosť osobných
agentov alebo agentúr divadelných alebo iných
umelcov)
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