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7. 12. 2020 – Výzva zameraná na podporu rozvoja podnikania MSP a
spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom
samosprávnom kraji (kód OPII-MH/DP/2020/11.3-30)

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo
Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými
odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji (/media/102179/vyzva_na-cko_opii-mh-dp-2020-11-3-30.pdf) (kód
výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-30).

Cieľom výzvy je podporiť rozvoj podnikania MSP a ich spolupráce so strednými odbornými školami (ďalej len „SOŠ“) v
zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja v súvislosti s realizáciou opatrení identi�kovaných v rámci
Iniciatívy EK Catching up regions a tým prispieť k zvýšeniu kvality praktického vyučovania študentov SOŠ s ohľadom na aktuálne
trendy na trhu práce. Cieľ výzvy bude realizovaný prostredníctvom podpory projektov zameraných na nákup dlhodobého hmotného /
nehmotného majetku , ktorý bude využívaný pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu  alebo pri inovácii produkčného procesu
žiadateľa.

V rámci výzvy môžu byť podporené výlučne mikro, malé a stredné podniky.

Maximálna intenzita pomoci (poskytnutý nenávratný �nančný príspevok) je na úrovni 90 % z celkových oprávnených výdavkov.

V súvislosti so snahou o zjednodušenie spôsobu preukazovania splnenia vybraných podmienok poskytnutia príspevku zo strany
žiadateľa a s cieľom zrýchlenia konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného �nančného príspevku pristúpilo MH SR pokračuje v
uplatňovaní nasledovných zjednodušení:

žiadateľ nie je povinný predložiť Vyhlásenie na kvali�kovanie sa ako MSP,
žiadateľ nie je povinný predložiť Test podniku v ťažkostiach,
žiadateľ nie je povinný predložiť, v prípade vykonaného prieskumu trhu, príslušné cenové ponuky (v prípade, ak výšku výdavkov
v rozpočte projektu stanovil žiadateľ na základe prieskumu trhu, predkladá výlučne vyplnený formulár - Záznam z vyhodnotenia
prieskumu trhu),
žiadateľ nie je povinný vo formulári ŽoNFP vyplniť obsahové náležitosti časti 7.1 - Popis východiskovej situácie, 7.2 - Spôsob
realizácie aktivít projektu, 7.3 - Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu a 7.4 - Administratívna a prevádzková
kapacita žiadateľa. Všetky informácie a údaje súvisiace s uvedenými časťami formulára ŽoNFP predkladá žiadateľ
prostredníctvom záväzného formulára prílohy č. 6 ŽoNFP – Doplňujúce údaje, ktorého štruktúra a obsahové náležitosti boli
upravené tak, aby žiadateľ poskytol všetky požadované informácie a údaje potrebné za účelom objektívneho posúdenia
vybraných podmienok poskytnutia príspevku.

Indikatívna výška �nančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 3 mil. EUR.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 7. 12. 2020

 

Typ výzvy: otvorená

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP (vrátane záväzných formulárov) (/media/102180/priloha-_1_formular-zonfp.zip)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa (/media/102176/priloha_2_prirucka-pre-ziadatela.pdf)
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Príloha č. 3 - Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou v aktuálnom znení
(/media/102178/schéma-na-podporu-konkurencieschopnosti-v-znení-d5.pdf)

Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov (/media/102177/priloha_4_zoznam-meratelnych-
ukazovatelov-projektu-a-inych-udajov.pdf)

Príloha č. 5 - Podmienky oprávnenosti výdavkov (/media/102181/priloha_5_podmienky-opravnenosti-vydavkov.pdf)

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY (/media/102182/vyzvaplusprilohy_zverejnenie.zip)

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov (https://www.mhsr.sk/eu-a-fondy/eurofondy/ochrana-osobnych-udajov)
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Kontaktné údaje

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
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813 30 Bratislava 

Telefón: +421 2/59 374 561 

Email: opvai@minedu.sk (mailto:opvai@minedu.sk)
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