Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka
národný projekt, kód ITMS2014+: 312031AIM6

Oprávnení žiadatelia

Oprávnené územie

Trvanie projektu

Výška alokácie

Registrované sociálne
podniky (MSP, VP*)

všetky kraje SR okrem
Bratislavského kraja

03/2020 – 11/2023
(ukončenie úhrady
príspevkov: 10/2023)

43 920 000€

Cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je podpora registrovaných sociálnych podnikov (ďalej „RSP“) formou
poskytnutia nenávratného finančného príspevku (ďalej „NFP“) v synergii s návratnou pomocou
formou finančného nástroja alebo inej formy návratného financovania s cieľom zlepšiť prístup
k zamestnaniu a posilniť zamestnanosť prostredníctvom podpory subjektov sociálnej ekonomiky.
Poskytovateľ podpory:
Investičnú podporu bude poskytovať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom
úradov práce, sociálnych vecí a rodiny z národného projektu Investičná pomoc pre sociálne podniky –
nenávratná zložka, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách
zamestnanosti a podľa §17a §25 ods. 4 zákona č.112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych
podnikoch. Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci a bližšie
informácie sú uvedené na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Hlavná aktivita projektu:
Podpora subjektov sociálnej ekonomiky s cieľom posilniť zamestnanosť prostredníctvom investičnej
pomoci pre registrované sociálne podniky realizovaná prostredníctvom 4 opatrení v zmysle
jednotlivých pravidiel pre poskytovanie štátnej pomoci. Opatrenia sú rozdelené podľa typu podnikov
a prislúchajúcich pravidiel pre investičnú pomoc a finančná pomoc pre jednotlivé opatrenia sa líši.
Oprávnené územie:
Za oprávnené miesto realizácie projektu, sa považuje celé územie SR okrem Bratislavského kraja,
pričom rozhoduje miesto realizácie projektu (prevádzkarne), nie sídlo žiadateľa.
Podmienky oprávnenosti žiadateľa:
Oprávneným žiadateľom je registrovaný sociálny podnik podľa § 11 zákona o sociálnej ekonomike
integračný podnik/sociálny podnik bývania/všeobecný registrovaný sociálny podnik,
 ktorý dosahuje pozitívny sociálny vplyv prostredníctvom hospodárskej činnosti,
 ktorý využíva 100 % zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa,
 ktorý spĺňa podmienky MSP v zmysle Nariadenia o skupinových výnimkách alebo veľkého
podniku, pričom za veľký podnik* pre účely tohto projektu považuje RSP, ktorý sa nemôže

považovať za MSP a zároveň spĺňa podmienky, že zamestnáva menej ako 250 osôb a jeho
ročný obrat nepresahuje 50 mil. € a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. €,
 ktorému bola schválená návratná investičná pomoc (napr. úver podľa schváleného
investičného zámeru) vo forme finančného nástroja vo výške najmenej 20 % z celkovej výšky
nákladov schváleného investičného zámeru na ten istý účel použitia investičnej pomoci alebo
inej formy financovania od právnickej osoby podľa § 17 ods.3 písm.b zákona o SE, ktorá je
spojená s povinnosťou vrátiť poskytnuté finančné prostriedky vo výške najmenej 10 % z
celkovej výšky nákladov investičného zámeru na ten istý účel použitia investičnej pomoci,
 ktorý je spôsobilý spolufinancovať projekt, v prípade Opatrenia 3 musí podnik navyše
finančne prispieť aspoň vo výške 25 % výdavkov na projekt zo súkromných zdrojov.
Podporený RSP má povinnosť vytvoriť minimálne 1 pracovné miesto (novovytvorené pracovné
miesto) pre UoZ (nezamestnané osoby) alebo neaktívne osoby a zamestnávať 1 ďalšiu osobu na plný
pracovný úväzok. Novovytvorené pracovné miesto môže mať charakter plného alebo čiastkového
pracovného úväzku (pre účely vykazovania počtu miest sa prepočítavajú na plné pracovné úväzky).
Maximálna výška NFP:
 Maximálna výška pre 1 RSP nesmie presiahnuť 720 000 €.
 V prípade uplatňovania pomoci de minimis nesmie maximálna výška pomoci pre 1 RSP
presiahnuť súhrnne sumu 200 000 € v priebehu troch fiškálnych rokov a v prípade RSP
vykonávajúcemu cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu sumu 100 000 EUR.
 Investičná pomoc pre integračný podnik nesmie presiahnuť súčet sumy 50 000 € + sumy
súčinu počtu pracovných miest, ktoré majú byť touto podporou vytvorené a sumy 30 000 € .
Oprávnené výdavky:
a) Kapitálové transfery
Výdavky vo výške najviac 50% z kúpnej ceny a hodnotou zákazky max. do 100 000 € bez DPH na:
 dlhodobý nehmotný majetok s dobou odpisovania max. 6 rokov - softvér; ostatný dlhodobý
nehmotný majetok (vstupná cena vyššia ako 2 400 € a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok),
 dlhodobý hmotný majetok zaradený do odpisových skupín 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z.z.
o dani z príjmov (okrem zvierat) - samostatné hnuteľné veci a súbor hnuteľných vecí (vstupná
cena vyššia ako 1 700 € a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok), dopravné prostriedky
nevyhnutné pre realizáciu projektu, ostatný dlhodobý hmotný majetok okrem pozemkov,
nehnuteľností a infraštruktúry.
b) Bežné transfery na dodanie tovaru a na poskytnutie služieb
Výdavky vo výške najviac 50% z kúpnej ceny a hodnotou zákazky max. do 100 000 € bez DPH na:
 zásoby,
 spotrebované nákupy – spotreba energie,
 služby – opravy, udržiavanie, cestovné, ostatné služby, výdavky na prevádzkovú činnosť.
c) Osobné výdavky
 príspevky na mzdové výdavky zamestnancov prijatých na pracovné miesta vytvorené priamo
v dôsledku investičného projektu. Mesačná výška príspevku je najviac vo výške celkovej ceny
práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za 1. – 3. štvrťrok
kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
Príspevky sa poskytujú podľa príslušnej intenzity uvedenej v konkrétnom opatrení (tab.1) !!!

Tabuľka 1: Oprávnené výšky intenzity:
Opatrenie 1
Investičná pomoc
pre MSP

Opatrenie 2
Investičná pomoc pre
Začínajúce podniky

(okrem Začínajúcich
podnikov)

(nekótované malé
podniky)

Max. výška intenzity
pomoci z celkovo
vzniknutých
oprávnených
nákladov

Max. výška intenzity
pomoci z celkovo
vzniknutých
oprávnených nákladov

Opatrenie 3
Regionálna investičná
pomoc
(Intenzita pomoci:
ZS 25%, SS a VS 35%;
malé podniky + 20%,
stredné podniky + 10%,
veľké podniky + 0%)

Opatrenie 4
Pomoc pre RSP
podľa pravidiel
minimálnej pomoci
(schéma DM č.
16/2014)

Max. výška intenzity
pomoci oprávnených
nákladov podľa mapy
Regionálnej pomoci

Výška intenzity
pomoci z celkovo
vzniknutých
oprávnených
nákladov

Kapitálové transfery (Obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku / hmotných a nehmotných aktív)
Začínajúci(Malý)podnik
x
50 %
do 50%,
Malý podnik
20 %
x
resp. podľa mapy
50 %
Stredný podnik
10 %
x
Regionálnej pomoci
Veľký podnik*
x
x
Bežné transfery (dodanie tovaru a poskytnutie služieb)
Začínajúci(Malý)podnik
x
Malý podnik
x
Stredný podnik
x
Veľký podnik*

x

Mzdové výdavky (na pracovné miesta)
Max. doba poskytnutia
najviac počas 24
príspevku
mesiacov

Začínajúci(Malý)podnik

Malý podnik

Stredný podnik

Veľký podnik*

x

20 %
na 1 PM najviac vo
výške celkovej ceny
práce vypočítanej
z priemernej mzdy
zamestnanca
10 %
na 1 PM najviac vo
výške celkovej ceny
práce
vypočítanej
z priemernej mzdy
zamestnanca

x

50 %
x
x

x
x
x

x

x

najviac počas 18
mesiacov
100 %
na 1 PM najviac vo
výške celkovej ceny
práce vypočítanej
z priemernej mzdy
zamestnanca

najviac počas 24
mesiacov

x

do 55 %,
resp. podľa mapy
Regionálnej pomoci
na 1 PM najviac vo
výške celkovej ceny
práce vypočítanej
z priemernej mzdy
zamestnanca

x

do 45 %,
resp. podľa mapy
Regionálnej pomoci,
na 1 PM najviac vo
výške celkovej ceny
práce vypočítanej
z priemernej mzdy
zamestnanca

x

x

50 %

najviac počas 18
mesiacov

100 %
najviac vo výške
celkovej ceny práce
vypočítanej
z priemernej mzdy
zamestnanca
v hospodárstve SR za
1. – 3. štvrťrok
kalendárneho roka,
ktorý predchádza
kalendárnemu roku,
v ktorom
sa príspevok
poskytuje (ďalej len
„priemerná mzda
zamestnanca“)

