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Vytvárame a realizujeme úspešné projekty

PONUKOVÝ LIST NA VYPRACOVANIE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ
PRÍSPEVOK VRÁMCI VÝZVY Č. OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01
Výzva je zameraná na založenie novej prevádzkarne, rozšírenie výroby prevádzkarne o
výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali, zásadnú zmenu výrobného
procesu existujúcej prevádzkarne.
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve
predstavuje sumu 75 000 000 €.
Výška príspevku:



minimum: 50 000 €
maximum: 5 000 000 €

Oprávnení žiadatelia:


Subjekty zo súkromného sektora – fyzické a právnické osoby

Oprávnené aktivity:




inovácia produktu,
inovácia procesu,
organizačná inovácia (pričom vždy musí ísť o kombináciu s inováciou produktu alebo
inováciou procesu).

Oprávnené výdavky:




obstaranie dlhodobého nehmotného majetku – softvér, oceniteľné práva, ostatný
dlhodobý nehmotný majetok, vrátane nadobudnutia patentových prác, licencií
(podiel výdavkov na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku nesmie
presiahnuť 50 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt).
obstaranie dlhodobého hmotného majetku – samostatne hnuteľné veci a súbory
hnuteľných vecí.

Oprávneným miestom realizácie projektu sú všetky kraje s výnimkou Bratislavského kraja.
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Intenzita pomoci:

Miesto
realizácie
projektu
(kraj)
Nitriansky
Trnavský
Trenčiansky

Veľkosť
podniku

Maximálna
intenzita
pomoci

Malý podnik
Stredný podnik
Veľký podnik
Malý podnik

45 %
35 %
25 %
55 %

NFP v (€)
min.

max.

50 000
5 000 000
Banskobystrický
Žilinský
Stredný podnik
45 %
Košický
Veľký podnik
35 %
Prešovský
Malý podnik:
zamestnáva menej ako 50 osôb a má ročný obrat a/alebo celkovú ročnú
súvahu vo výške menej ako 10 mil. EUR.
Stredný podnik: zamestnáva menej ako 250 osôb a má ročný obrat menej ako 50 mil. EUR
a/alebo celkovú ročnú súvahu menej ako 43 mil. EUR.
Veľký podnik: podnik, ktorý prekračuje definíciu stredného podniku
Ďalšie podmienky oprávnenosti:
Podnikateľský subjekt musí ku dňu predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok
existovať minimálne 36 mesiacov, prípadne nesmie mať počas 36 mesiacov prerušenú
živnosť.
Pre posúdenie, či sa projekt bude realizovať na oprávnenom mieste, je rozhodujúce miesto
realizácie projektu a nie miesto sídla žiadateľa.
Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zvýšenie
technologickej úrovne v podnikoch nájdete na webových stránkach Operačného programu
Výskum a vývoj.

Ponúkame Vám:
 Vypracovanie kompletnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok na odovzdanie vrátane
povinných príloh (opis projektu, rozpočet).
 Zabezpečenie celého projektové cyklu, alebo iba jeho časti podľa Vašich potrieb.
 Dlhodobú spoluprácu s garanciou kvality.
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