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Odpovede na často kladené otázky (FAQ) 

k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na 

podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08) 

 

1. Usmernením č. 1 k predmetnej výzve bolo do čestného vyhlásenia vložené nové čestné 
vyhlásenie v nasledovnom znení: „v období dvoch rokov pred podaním ŽoNFP som 
neuskutočnil premiestnenie do prevádzkarne, v ktorej sa má uskutočniť počiatočná investícia, 
na ktorú žiadam pomoc, a zároveň sa zaväzujem, že tak neurobím ani do dvoch rokov od 
dokončenia počiatočnej investície, na ktorú sa pomoc žiada“. Ako je v rámci tohto vyhlásenie 
potrebné vnímať pojem „premiestnenie“? Ak v stanovenom časovom období (v období 
dvoch rokov pred podaním ŽoNFP) došlo k premiestneniu prevádzky v rámci dvoch okresov 
toho istého kraja v SR, sme oprávnení podať v rámci danej výzvy ŽoNFP? 
 

ODPOVEĎ:  

Pojem „premiestnenie“ v kontexte daného čestného vyhlásenia je definovaný v Nariadení Komisie 
(EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným 
trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy nasledovne: „premiestnenie je presun rovnakej alebo 
podobnej činnosti alebo jej časti z prevádzkarne na území jednej zmluvnej strany Dohody o EHP 
(pôvodná prevádzkareň) do prevádzkarne, v ktorej sa uskutočňuje podporená investícia na území inej 
zmluvnej strany Dohody o EHP (podporovaná prevádzkareň). K presunu dochádza, ak výrobok alebo 
služba v pôvodnej a podporenej prevádzkarni slúži aspoň čiastočne na rovnaký účel a spĺňa nároky 
alebo napĺňa potreby rovnakého typu zákazníkov a strácajú sa pracovné miesta v rovnakej alebo 
podobnej činnosti v jednej z pôvodných prevádzkarní príjemcu v EHP“. Definícia daného pojmu je 
zároveň uvedená v Schéme štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu v znení 
dodatku č. 3, ktorá tvorí prílohu č. 3 predmetnej výzvy . 

Z uvedenej definície vyplýva, že premiestnenie prevádzkarne v rámci Slovenskej republiky nie je 
v rozpore s danou podmienkou. 

 

2. Mám otázku na oprávnenosť žiadateľa. Ide o firmu, ktorá má zapísané v predmete 
podnikania baliace činnosti. Firma funguje v sektore výroby nábytku ako subdodávateľ 
služieb. Je daná firma oprávnenou na žiadane NFP v rámci výzvy s kódom OPVaI-
MH/DP/2017/3.3.1-08? 
 

ODPOVEĎ:  

V súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 14 „Podmienka oprávnenosti aktivít projektu“, sa 

z hľadiska zamerania projektu za oprávnené v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 

považujú projekty zamerané na nasledujúce odvetvia1 (v členení podľa SK NACE):  

 

                                                           
1 Rozhodujúce je zameranie projektu, nie SK NACE prevažujúcej činnosti žiadateľa. 
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Vysoká technologická úroveň 

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 

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 

30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov (okrem 30.1, 30.3 a 30.4) 

32.5 Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb 

Stredne nízka technologická úroveň 

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) 

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 

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.) 

Z uvedeného vyplýva, že v rámci danej výzvy nie sú oprávnené projekty zamerané na sektor služieb. 

Z údajov uvedených vo Vašej otázke vyplýva, že činnosť, ktorou sa zaoberá žiadateľ, je službou, ktorú 

poskytuje výrobcovi nábytku. V prípade, že by sa žiadateľ zaoberal výrobou nábytku, a rovnako 

predložená žiadosť o NFP by bola zameraná na výrobu nábytku, bola by táto časť podmienky oprávnenosti 

aktivít splnená.  

Pre posúdenie skutočnosti, či je splnená podmienka, že z hľadiska zamerania projektu sa za oprávnené 
považujú iba projekty zamerané na presne vymedzené odvetvia, je rozhodujúca činnosť žiadateľa 
vykonávaná v rámci projektu. 
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