Odpovede na často kladené otázky (FAQ)
k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými
školami (kód OPII-MH/DP/2020/11.3-25)

1. S koľkými strednými odbornými školami môže žiadateľ uzavrieť zmluvy?
ODPOVEĎ:
Pre žiadateľa nie je stanovený limit na počet stredných odborných škôl (ďalej len „SOŠ“), s ktorými
môže mať uzavretú zmluvu o spolupráci. Zároveň však platí, že žiadateľ bude musieť počas obdobia
udržateľnosti projektu poskytnúť každej SOŠ, s ktorou deklaruje spoluprácu, bezodplatný prístup k
dlhodobému majetku obstaranému/zhodnotenému v rámci projektu za účelom realizácie praktického
vyučovania , ako aj školenia pre učiteľov/majstrov SOŠ, a to v rozsahu, ktorý je stanovený vo výzve.
2. Aký je minimálny limit na počty žiakov zúčastňujúcich sa na praktickom vyučovaní u žiadateľa?
ODPOVEĎ:
Výzva nestanovuje limity na počty žiakov zúčastňujúcich sa na praktickom vyučovaní u žiadateľa. Vo
všeobecnosti platí, že pri stanovovaní počtu žiakov zúčastňujúcich sa na praktickom vyučovaní u
žiadateľa je potrebné rešpektovať všeobecne záväzné právne predpisy, napr. zákon č. 61/2015 Z. z. o
odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018
Z. z.
3. Prečo je stanovený limit pre počet žiadateľov, s ktorými môže SOŠ deklarovať spoluprácu
v rámci tejto výzvy?
ODPOVEĎ:
Výzva s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-25 (ďalej len „Výzva“) je pilotná Výzva vyhlásená v súvislosti
s realizáciou opatrení identifikovaných v rámci Iniciatívy Európskej komisie pre zaostávajúce regióny
(Catching-up regions) v Prešovskom kraji a jej cieľom je prispieť k zvýšeniu kvality praktického
vyučovania žiakov SOŠ vo vzťahu k aktuálnym trendom na trhu práce.
Z tohto dôvodu boli podmienky vo Výzve nastavené tak, že predmetom projektu môže byť len
dlhodobý majetok (hmotný alebo nehmotný), ktorý môžu využívať žiaci SOŠ v rámci praktického
vyučovania a žiadateľ musí predložiť Vyhlásenie o spolupráci so SOŠ ako jednu z povinných príloh
žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Cieľom takto stanovenej podmienky bolo zabezpečiť, aby v rámci Výzvy neboli predkladané projekty,
v ktorých sa obstará majetok (napr. technológia ), o ktorú v konečnom dôsledku nebude mať SOŠ
záujem, resp. ju žiaci SOŠ nebudú môcť reálne využívať na praktické vyučovanie (napr. z dôvodu
legislatívy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pod).

Čo sa týka stanovenia limitu na počet žiadateľov spolupracujúcich s jednou SOŠ (t.j. 3 žiadateľov, s
ktorými jedna SOŠ môže deklarovať spoluprácu) si dovoľujeme uviesť, že uvedené obmedzenie
vyplýva z výšky finančných prostriedkov vyčlenených na túto Výzvu.
4. Mohli by ste prosím presnejšie zadefinovať „dopravné prostriedky“ ?
ODPOVEĎ:
V súlade s prílohou č. 5 Výzvy - Podmienky oprávnenosti výdavkov platí, že medzi neoprávnené
výdavky paria aj výdavky na dopravné prostriedky. Za dopravné prostriedky možno považovať
akékoľvek zariadenia slúžiace na prenos/prevoz živej a neživej hmoty (ľudí, zvierat, materiálu atď.). Za
dopravné prostriedky sa okrem iného považujú napr. motorové vozidlá, lode, lietadlá a pod.
Poznámka pod čiarou č. 27 stanovuje, že za dopravné prostriedky sa nepovažujú zariadenia, ktoré
tvoria integrálny prvok produkčného procesu, t.j. sú nevyhnutné na to, aby sa dosiahol výsledok
produkčného procesu (t.j. nový/inovovaný produkt, resp. inovácia procesu). Ako príklad možno uviesť
časť technológie, ktorá je softvérovo prepojená a v prípade absencie ktorej nie je technológia
schopná samostatnej činnosti bez toho, aby prišlo k náročnej rekonfigurácii technológie.
Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že cieľom Výzvy je podporiť spoluprácu MSP so SOŠ, a preto v
súlade s podmienkami poskytnutia príspevku č. 14 - Podmienka oprávnenosti aktivít projektu a č. 30 Podmienka zapojenia SOŠ predmetom projektu musí byť dlhodobý majetok (hmotný alebo
nehmotný), ktorý môžu využívať žiaci SOŠ v rámci praktického vyučovania.
V tejto súvislosti si dovoľujeme upozorniť, že predmetom projektu teda môže byť len také zariadenie,
ktoré:
 môžu obsluhovať aj žiaci SOŠ (tu upozorňujeme, že na obsluhu niektorých zariadení sa
vyžaduje mať platný preukaz, resp. iné osvedčenie podľa príslušných predpisov v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) a zároveň
 je využiteľné pri poskytovaní praktického vyučovania v zmysle schváleného školského
vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie a prípravu v príslušnom študijnom odbore
alebo v príslušnom učebnom odbore SOŠ (t.j. je potrebné si overiť, či je majetok, ktorý je
predmetom zamýšľaného projektu využiteľný pre potreby SOŠ).
5. Je možné považovať výdavky na obstaranie vysokozdvižného vozíka za oprávnené v rámci
projektu?
ODPOVEĎ:
Na účely tejto Výzvy sa vysokozdvižný vozík považuje za dopravný prostriedok, a to aj v nadväznosti
na definíciu motorového vozidla podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, na základe ktorej sa motorovým vozidlom rozumie "samostatné nekoľajové vozidlo s
vlastným pohonom, ako aj iné nekoľajové vozidlo bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva
osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo obdobný preukaz". V súlade so
zákonom č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vysokozdvižný vozík patrí medzi zvláštne motorové vozidlá
zaradené do kategórie "pracovné stroje samohybné". Podľa § 2 ods. 25 tohto zákona dokladmi
vozidla, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel je technické osvedčenie vozidla.
Z uvedeného dôvodu obstaranie vysokozdvižného vozíka nie je v rámci Výzvy oprávneným výdavkom.

6. Môže žiadateľ deklarovať spoluprácu so SOŠ, ktorá sa nachádza v okrese Vranov nad Topľou?
Žiadateľ je z oprávneného okresu a škola je v Prešovskom samosprávnom kraji.
ODPOVEĎ:
V súlade s časťou 1.8 Výzvy platí, že cieľom Výzvy je podporiť spoluprácu MSP so SOŠ. 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.
Predmetné vybrané okresy sú vymedzené pre celú Výzvu jednotne, a to v rámci podmienky
poskytnutia príspevku č. 17 „Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území“, pričom ide
výhradne o územie okresov Bardejov, Humenné, Kežmarok, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Stará
Ľubovňa a Sabinov. V tejto súvislosti upozorňujeme, že je potrebné, aby sa miesto realizácie
projektu, ako aj SOŠ nachádzali na území oprávnenom pre túto Výzvu. Vzhľadom na uvedené, okres
Vranov nad Topľou nie je oprávneným územím pre túto Výzvu.

