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 a ich spolupráce so SOŠ“
Termín podávania projektov:
30.11.2020 (2. hodnotiace kolo)
Alokácia:
10 mil. EUR
Oprávnený žiadateľ:
• fyzická alebo právnická osoba, registrovaná v SR, zapísaná v OR alebo ŽR
• existuje minimálne 36 mesiacov ku dňu podania ŽoNFP
• mikro, malý a stredný podnik (je nutné plniť do momentu účinnosti Zmluvy o NFP)
• schválená účtovná závierka za účtovné obdobie v trvaní 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúce
účtovnému obdobiu, v ktorom je predkladaná ŽoNFP projektu – min. 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP
• v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním
Dĺžka realizácie projektu:
Oprávnené miesto realizácie:

max. 18 mesiacov
výhradne okresy Bardejov, Humenné, Kežmarok, Medzilaborce, Poprad,
Prešov, Stará Ľubovňa a Sabinov
(dôležité je miesto realizácie a nie sídlo žiadateľa)

Oprávnené aktivity a činnosti projektu:
Cieľom výzvy je podporiť spoluprácu MSP so strednými odbornými školami. V súvislosti s realizáciou opatrení
identifikovaných v rámci Iniciatívy EK Catching-up regions budú v rámci tejto výzvy podporované výlučne projekty
zamerané na zapájanie MSP do spolupráce so SOŠ, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského
samosprávneho kraja vo vybraných okresoch, prostredníctvom:
• nákupu nového dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
(účtovná skupina 022 – stroje, prístroje, zariadenia; účtovná skupina 013 – softvér; účtovná skupina 014 –
oceniteľné práva, licencie, autorské práva, recepty, patenty, priemyselné práva; účtovná skupina 019 –
ostatné nehmotné aktíva) 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
• žiadateľ/prijímateľ umožní v čase udržateľnosti projektu (3 roky) využívať dlhodobý majetok obstaraný
v rámci projektu na účely praktického vyučovania žiakov SOŠ
Výška a intenzita pomoci:
Miesto realizácie projektu

Veľkosť podniku

okresy Bardejov, Humenné,
Kežmarok, Medzilaborce,
Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa
a Sabinov

mikro
malý

Maximálna
intenzita pomoci

Minimálna a maximálna
nenávratná finančná
pomoc

90 %

stredný
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min. 50.000 EUR
max. 200.000 EUR

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
• v rámci tejto výzvy žiadateľ môže deklarovať spoluprácu len so SOŠ podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) zákona
o odbornom vzdelávaní, t. j.:
a) stredná odborná škola s prívlastkom;
b) stredná priemyselná škola s prívlastkom.
Na účely konania o ŽoNFP žiadateľ predkladá Vyhlásenie o spolupráci. V prípade schválenia ŽoNFP, podmienky
spolupráce medzi žiadateľom a SOŠ musia byť stanovené pred uzavretím Zmluvy o poskytnutí NFP
prostredníctvom uzavretej Zmluvy o spolupráci. Na účely tejto výzvy sa pod Zmluvou o spolupráci rozumie aj
zmluva o poskytovaní praktického vyučovania (vrátane jej dodatkov) alebo zmluva o duálnom vzdelávaní
(vrátane jej dodatkov).
• podnik žiadateľa musí byť aktívny, čo znamená, že majetkové zložky podniku žiadateľa sú primerané
k veľkosti projektu a súčasne podnik žiadateľa aktívne pôsobí na trhu (nejde o ekonomicky neaktívnu firmu)
Vybrané podmienky:
• 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 (prislúchajúce NACE kódy):
A. Priemysel
Vysoká technologická úroveň
26 Výroba počítačových, elektronických a optických
výrobkov
Stredne vysoká technologická úroveň
20 Výroba chemikálií a chemických produktov
27 Výroba elektrických zariadení
28 Výroba strojov a zariadení i. n.
29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Stredne nízka technologická úroveň
18.2 Reprodukcia záznamových médií
22 Výroba výrobkov z gumy a plastu
23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
(okrem 25.4)
33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov (okrem časti
33.19 – opravy hracích automatov a iných hier
fungujúcich po vhodení mince)
Nízka technologická úroveň
10 Výroba potravín
11 Výroba nápojov
13 Výroba textilu
14 Výroba odevov
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

B. Služby
Poznatkovo intenzívne služby
62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace
služby
63 Informačné služby
71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické
testovanie a analýzy
C. Ostatné oprávnené odvetvia:
38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia
materiálov
41 Výstavba budov
42 Inžinierske stavby
43 Špecializované stavebné práce
45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových
vozidiel a motocyklov
56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
96 Ostatné osobné služby
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