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Kód projektu ITMS2014+: 313041I861

Aktivita 

Zapájanie MSP do komunitárnych programov

- organizácia skupinových informačných podujatí o komunitárnych programo
ch,

- poskytovanie dlhodobého odborného projektového poradenstva pre MSP za
účelom zapojenia sa do komunitárnych programov.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Náro
dného projektu Podpora internacionalizácie MSP komponentu 7 c) Schémy na p
odporu malého a stredného podnikania v SR

Dlhodobé odborné projektové poradenstvo pre potreby zapojenia sa do komunitárnych progr
amov EÚ

Schéma na podporumalého a stredného podnikania v SR

http://www.sbagency.sk/vyzva-dlhodobe-odborne-projektove-poradenstvo-pre-potreby-zapojenia-sa-do-komunitarnych-programov-eu#.W4QQNegzZaQ
http://www.sbagency.sk/sites/default/files/pictures/schema_na_podporu_maleho_a_stredneho_podnikania_v_sr.pdf
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Výzva 

Výzva je určená pre žiadateľa, ktorý:

- je právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2

písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a
existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
spĺňa definíciu MSP,

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pričom podnikom v zmysle
uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne
postavenie a spôsob financovania,

- má sídlo alebo miesto podnikania v ktoromkoľvek samosprávnom kraji Slovenskej republiky

- spĺňa uvedenú podmienku: „Celková výška pomoci de minimis jedinému podniku nesmie presiahnuť
200 000 EUR v priebehu obdobia 3 (troch) fiškálnych rokov a to aj od iných poskytovateľov, alebo v
rámci iných schém pomoci de minimis. Celková výška pomoci prijímateľovi vykonávajúcemu cestnú
nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu nesmie presiahnuť 100 000 EUR, v priebehu obdobia 3

(troch) fiškálnych rokov, pričom táto pomoc sa nesmie použiť na nákup vozidiel cestnej nákladnej
dopravy.“ (Článok K, bod 3. Schémy; Príloha č. 3 Schémy - Prehľad prijatej pomoci de minimis za
posledné 3 roky);
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Výzva 

Rozsah pôsobnosti, predmet výzvy, spolufinancovanie, trvanie výzvy:

- rozsah pôsobnosti sa vzťahuje na všetky odvetvia hospodárstva okrem odvetví vylúčených zo zozna

mu odvetví, definovaných v článku G) Schémy - zoznamu odvetví.

- 80 hodinové odborné odborné projektové poradenstvo potreby zapojenia sa do komunitárnych pro
gramov EÚ, ktoré budete môcť čerpať v priebehu 1 roka odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o p
oskytnutí podpory,

- bez spolufinancovania, SBA hradí všetky výdavky na poskytnuté odborné poradenstvo formou konzul
tácií, v rozsahu max. 80 konzultačných hodín na jedného úspešného Žiadateľa počas celého trvania S
chémy,

- trvanie výzvy je otvorené a je možné podávať žiadosti priebežne až do uzatvorenia Výzvy, resp. do vy
čerpania stanoveného rozpočtu v zmysle Schémy. O takejto skutočnosti bude verejnosť informovaná n
a webovom sídle SBA,

- ďalšie podmienky sú bližšie uvedené vo výzve.

http://www.sbagency.sk/sites/default/files/pictures/schema_na_podporu_maleho_a_stredneho_podnikania_v_sr.pdf
http://www.sbagency.sk/vyzva-dlhodobe-odborne-projektove-poradenstvo-pre-potreby-zapojenia-sa-do-komunitarnych-programov-eu#.W4QQNegzZaQ
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Výzva 

Čo je potrebné urobiť pre získanie pomoci?

1. Registrujte sa.
2. Ak ste sa už registrovali v rámci NPC:
- vyplňte len „Žiadosť o dlhodobé odborné projektové poradenstvo pre potreby zapojenia sa do
komunitárnych programov EÚ“ a odošlite elektronicky prostredníctvom online formulára.
Súčasťou Žiadosti sú aj povinné prílohy Projektový zámer a Test podniku v ťažkostiach, ktorých tlačivá si
stiahnete priamo v Žiadosti.
3. Pokiaľ Žiadosť nebude úplná, Žiadateľ bude e-mailom vyzvaný na jej doplnenie.

Ako bude prebiehať hodnotenie a výber žiadateľov?

- výber a hodnotenie prebehne v dvojkolovom hodnotiacom procese, kde v prvom kole pôjde o form
álnu kontrolu a v druhom kole pôjde o schválenie resp. neschválenie Žiadostí hodnotiacou komisiou,

- výsledky hodnotenia budú Žiadateľom oznámené písomne/elektronicky do 10 pracovných dní od

zasadnutia Komisie. Žiadateľ berie na vedome, že na poskytnutie služby nie je právny nárok,

- zoznam úspešných ako aj neúspešných žiadateľov bude do 30 dní od schválenia/neschválenia
Žiadostí, resp. výsledkov výberového procesu zverejnený na webovej stránke SBA,

- SBA uzavrie s úspešnými Žiadateľmi Zmluvu. Po nadobudnutí účinnosti Zmluvy bude môcť úspešný
Žiadateľ začať čerpať poskytovanú pomoc.



www.sbagency.sk

www.npc.sk

Kontaktné údaje pre žiadateľov

Mgr. Dávid Šmatlák

regionálny odborný 

koordinátor Nitra 

smatlak@sbagency.sk

npint_nr@npc.sk

npint_tt@npc.sk

npint_bb@npc.sk

npint_za@npc.sk

npint_ke@npc.sk

npint_po@npc.sk

npint_tn@npc.sk

BA: RPint@npc.sk

Ing. Ladislav Menyhárt

regionálny odborný 

koordinátor Trnava 

menyhart@sbagency.sk

Mgr. Zuzana Bradovková

junior odborný pracovník 

Košice 

bradovkova@sbagency.sk

Ing. Jozef Herčko

regionálny odborný 

koordinátor Žilina 

hercko@sbagency.sk

Ing. Stanislav Kmeť

regionálny odborný 

koordinátor B.Bystrica

kmet@sbagency.sk

PaeDr. Marcela Pjatková

regionálny odborný 

koordinátor Trenčín 

pjatkova@sbagency.sk

Ing. Slávka Kaňuščáková

regionálny odborný 

koordinátor Prešov 

kanuscakova@sbagency.sk

Ing. Patrik Fabiny

Manažér Rastového 

programu BA Kraj

fabini@sbagency.sk


