Aktivity na podporu podnikania v znení Dodatku č. 1
Úplné znenie Aktivít na podporu podnikania
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A) Preambula
1.

Predmetom Aktivít na podporu podnikania (ďalej len „Podpora“) je poskytovanie podpory
najmä formou individuálneho a skupinového poradenstva zameraného na podporu
podnikateľských zručností, ako aj predstavenie príkladov úspešných podnikateľských
skúseností s cieľom zvyšovania atraktivity podnikania ako kariérnej voľby. Predmetom
Podpory je tiež zabezpečovanie účasti na stážach a medzinárodných odborných podujatiach
v zahraničí s cieľom stimulovania podnikania aj na základe príkladov a skúsenosti získaných
z podnikateľského prostredia v zahraničí. Aktivity na podporu malého a stredného
podnikania v SR sú realizované Slovak Business Agency (ďalej len „SBA“) v rámci
národného projektu pod názvom NPC II – BA kraj, kód projektu v ITMS2014+ 313041I861
a v rámci národného projektu pod názvom NPC v regiónoch, kód projektu v ITMS2014+
313031I870.

2.

Podľa Akčného plánu pre podnikanie 2020 „potenciálni podnikatelia v Európe nemajú vo
všeobecnosti priaznivé prostredie na podnikanie,“ a „vzdelanie neponúka správny základ na
rozbehnutie podnikateľskej kariéry“ 1 . Služby a aktivity Podpory sú odpoveďou na túto
situáciu – ich zámerom je predovšetkým budovanie pozitívneho vzťahu širokej verejnosti k
podnikaniu a pomoc pri prekonávaní problémov, s ktorými sa stretávajú záujemcovia pri
rozbiehaní vlastného podnikania.

3.

Rozvíjanie záujmu o podnikanie a podpora podnikateľského úsilia je obsahom princípu 1
iniciatívy Zákona o malých a stredných podnikoch (Small Business Act 2), ktorý podporuje
vytváranie nových podnikov, a chápanie samostatne zárobkovej činnosti ako atraktívnej a
výhodnej alternatívy k pracovnému úväzku.

B) Právny základ
Právnym základom na poskytovanie Podpory je:
-

-

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra
2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a
zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, uverejnené v Úradnom vestníku
Európskej únie L 298, 26.10.2012, s. 1 – 96, v konsolidovanom znení,
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013,
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru
regiónov: Akčný plán pre podnikanie 2020 – Opätovné stimulovanie podnikateľského ducha v Európe: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0795:FIN:SK:DOC.
2
Kľúčová
iniciatíva
EÚ
na
podporu
MSP,
https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:sk:PDF.
1
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pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom
sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a
ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006,
-

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o
Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa
cieľa Investovania do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č.
1080/2006,

-

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 480/2014 z 3. marca 2014 , ktorým sa dopĺňa
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú
spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom
fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a
Európskom národnom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom
fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, uverejnené v Úradnom vestníku
Európskej únie L 138, 13.5.2014, s. 5 – 44,

-

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 964/2014 z 11. septembra 2014, ktorým sa
stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1303/2013, pokiaľ ide o štandardné podmienky pre finančné nástroje, uverejnené v
Úradnom vestníku Európskej únie L 271, 12.9.2014, s. 16 – 44,

-

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,

-

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy v znení neskorších predpisov,

-

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Obchodný zákonník“)

-

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

-

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

-

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
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-

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,

-

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Ďalšie dokumenty nelegislatívnej povahy:
-

Akčný plán pre podnikanie 2020, plán stimulácie podnikateľského potenciálu v snahe
prinavrátiť Európe rast (KOM (2012) 795),

-

Operačný program Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014 – 2020,

-

Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové
obdobie 2014 – 2020,

-

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho
námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020,

-

Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre
programové obdobie 2014 – 2020,

-

Národný projekt NPC II –BA kraj,

-

Národný projekt NPC v regiónoch.

C) Vymedzenie pojmov
Akceleračný program (ďalej aj „AP“) – program určený pre fyzické osoby nepodnikateľov,
záujemcov o podnikanie z radov širokej verejnosti podľa ustanovenia Článku F) tejto Podpory,
ktorý sa zaoberá najmä budovaním vzťahu k podnikaniu, zvyšovaním motivácie pre tvorbu
nových podnikateľských nápadov a rozvojom základných podnikateľských zručností.
Akcelerátor – uzatvorený intenzívny program pre vybrané fyzické osoby nepodnikateľov z radov
širokej verejnosti podľa ustanovenia Článku F) tejto Podpory. Akcelerátor podporuje vznik
nových podnikateľských nápadov, ich akceleráciu a následnú premenu na reálne podnikateľské
modely alebo projekty, a to najmä prostredníctvom cieleného individuálneho poradenstva.
Coworking AP – priestor, kde sa stretávajú osoby z rôznych profesií a oblastí. V takomto
pracovnom priestore pracuje každý člen individuálne a/alebo v tímoch na svojich aktivitách,
pričom vzájomnou interakciou jednotlivých členov môžu vznikať nové pracovné kontakty a
spoločné projekty.
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Externí partneri – predstavujú individuálne fyzické osoby (napr. experti, konzultanti, lektori),
ktoré sú potrebné na realizáciu služieb a aktivít v tematickom rozsahu jednotlivých komponentov
Podpory a/alebo podnikateľské subjekty, ktoré zabezpečujú realizáciu služieb a aktivít v
tematickom rozsahu jednotlivých komponentov Podpory. Podnikateľské subjekty ako externí
partneri budú vybratí na základe postupov verejného obstarávania v súlade s príslušnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Stážový program – program určený pre fyzické osoby nepodnikateľov z radov širokej verejnosti
podľa ustanovenia Článku F) tejto Podpory, ktorý sa zaoberá zabezpečením účasti na stážových
pobytoch a medzinárodných odborných podujatiach v zahraničí s cieľom získať skúsenosti,
zručnosti, vedomosti, či kontakty, ktoré sa následne stanú cennými zdrojmi informácií pre vstup
do podnikania na Slovensku.
Kombinovaný stážový pobyt – ide o pobyt, ktorý sa uskutočňuje tak na území Slovenskej
republiky, ako aj v zahraničí, počas ktorého prijímateľ podľa ustanovenia Článku F) tejto
Podpory môže získať nové poznatky, kontakty a skúsenosti od zahraničných i domácich
odborníkov z rôznych oblastí, potrebné na budovanie podnikateľských zručností.
Medzinárodné odborné podujatie – ide o odborné podujatie, ktoré sa uskutočňuje v zahraničí,
počas ktorého prijímateľ podľa ustanovenia Článku F) tejto Podpory môže získať nové poznatky,
kontakty a skúsenosti z rôznych oblastí podnikania, potrebné na budovanie podnikateľských
zručností.
Creative Point (ďalej aj „CP“) – tvorivá dielňa pre vybrané fyzické osoby nepodnikateľov z
radov širokej verejnosti podľa ustanovenia Článku F) tejto Podpory, poskytujúca nové
technológie, ako najmä obrábacie stroje, 3D tlačiarne, laser, elektronické, laboratórne prístroje,
a zariadenia slúžiace na rozvoj zručností a tvorivých nápadov pre zhotovovanie prototypov,
modelov, či dizajnov.
Implementačný manuál - predstavuje dokument, v ktorom sa nachádzajú komplexné informácie
o všetkých jednotlivých komponentoch Podpory, najmä však spôsobe výberového procesu,
obsahu a rozsahu jednotlivých komponentov, mechanizme poskytovania pomoci všetkých
komponentov a pod. Implementačný manuál nadobúda účinnosť v deň zverejnenia Podpory na
webovom sídle SBA. Implementačný manuál je platný a účinný minimálne počas platnosti a
účinnosti Podpory. Počas platnosti Podpory je možné manuál aktualizovať. Aktualizáciou
implementačného manuálu nemôže prísť k rozporu s ustanoveniami tejto Podpory.

D) Cieľ Podpory
Cieľom Podpory je predovšetkým posilnenie dôvery spoločnosti v prospešnosť poslania
podnikania, ako aj získanie teoretických a praktických poznatkov súvisiacich s podnikaním,
rozvoj podnikateľských zručností, kreovanie nových nápadov v rozličných oblastiach
hospodárstva, ako aj posilňovanie záujmu prijímateľov o podnikanie prostredníctvom účasti na
stážach, resp. medzinárodných odborných podujatiach v zahraničí. Aktivity tejto Podpory sú tiež
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zamerané na zvýšenie motivácie k výberu podnikania ako kariérnej voľby. Súčasťou Podpory je
tvorivá dielňa Creative Point, ktorej hlavným cieľom je sprístupnenie služieb technického, a
technologického charakteru záujemcom o podnikanie a širokej verejnosti s ohľadom na zdieľanie
poznatkov, osvedčených postupov, a taktiež sprístupnenie služieb pre vytváranie, skúšanie, a
testovanie funkčnosti podnikateľských nápadov a tvorbu prototypov.

E) Realizácia Podpory
Podporu realizuje SBA, a to prostredníctvom vlastných kapacít a/alebo v spolupráci s externými
partnermi.
Kontaktné údaje:
Slovak Business Agency
Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
Tel. č.: +421 2 203 63 100
webové sídlo SBA: www.sbagency.sk
www.npc.sk

F) Prijímatelia
1.

2.

Prijímatelia v rámci komponentov 1, 2 a 5 Článku G) Podpory sú fyzické osoby
nepodnikatelia z radov širokej verejnosti, vrátane marginalizovaných skupín (predovšetkým
ženy, ženy počas a po skončení materskej a rodičovskej dovolenky, študenti, absolventi,
seniori, nezamestnaní, cudzí štátni príslušníci) spĺňajúci nasledovné podmienky:
a)

nesmú byť podnikom v zmysle čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, t. j. subjekt, ktorý
vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob
financovania. Hospodárskou činnosťou sa rozumie každá činnosť, ktorá spočíva v
ponuke tovaru a služieb na trhu, a zároveň,

b)

nesmú byť ani podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka3.
Na účely tejto Podpory sa štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu a/alebo prokurista
podniku považuje za podnikateľa.

Prijímatelia v rámci komponentov 3 a 4 Článku G) Podpory sú fyzické osoby nepodnikatelia
z radov širokej verejnosti spĺňajúci nasledovné podmienky:
a)

musia byť vo veku od 18 do 35 rokov, a zároveň,

b)

nesmú byť podnikom v zmysle čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, t. j. subjekt, ktorý
vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob
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financovania. Hospodárskou činnosťou sa rozumie každá činnosť, ktorá spočíva v
ponuke tovaru a služieb na trhu, a zároveň,
c)

3.

nesmú byť ani podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka3.
Na účely tejto Podpory sa štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu a/alebo prokurista
podniku považuje za podnikateľa.

Bližšie podmienky oprávnenosti prijímateľov môžu byť špecifikované v jednotlivých
Výzvach, prostredníctvom ktorých sa prijímatelia prihlasujú na čerpanie vybraných služieb.

G) Oprávnené projekty
Podpora je realizovaná prostredníctvom 5 komponentov:
Komponent 1 - Verejnosť - zameriava sa predovšetkým na rozvoj podnikateľského potenciálu
a popularizáciu podnikania nepriamou formou najmä prostredníctvom:
a) odborného individuálneho poradenstva,
b) skupinového modulového poradenstva,
c) Letnej školy Akceleračného programu,
d) skupinového poradenstva, predovšetkým prostredníctvom informačných a
popularizačných aktivít (napr.: motivačné a podujatia na podporu sieťovania, Roadshow
pre stredné a vysoké školy ) a odborného poradenstva (napr.: semináre a workshopy) ,
e) Coworkingu AP.
Komponent 2 - Akcelerátor - uzavretý program pre vybraných prijímateľov, ktorý sa zameriava
na vytváranie, kreovanie nových podnikateľských nápadov, na akceleráciu podnikateľských
plánov a ich premenu na konkrétne podnikateľské modely alebo projekty.
Prijímatelia Komponentu 2 absolvujú najmä:
a) individuálne dlhodobé poradenstvo,

3

Podnikateľom podľa Obchodného zákonníka je:
a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného
predpisu.
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b) networking (podpora sieťovania),
c) vzdelávacie podujatia (napr.: semináre, workshopy),
d) záverečné hodnotenie,
e) Coworking AP.
Komponent 3 - Kombinované stážové pobyty - je zameraný na realizáciu kombinovaných
stážových pobytov na zahraničnom a domácom trhu. Služby tohto komponentu zahŕňajú najmä
zabezpečenie:
a)

účasti na stážovom pobyte na území Slovenskej republiky v limitovanej dĺžke,

b)

účasti na stážovom pobyte vo vybranej zahraničnej krajine v limitovanej dĺžke.

Podmienky účasti a podrobnejšie informácie o kombinovanom stážovom pobyte sú uvedené v
Implementačnom manuáli.
Komponent 4 - Účasť na medzinárodných odborných podujatiach – umožňuje prijímateľom
zúčastniť sa na medzinárodných odborných podujatiach prezentujúcich, napr. nové poznatky v
podnikateľských trendoch, sektoroch a odvetviach. Podmienky účasti a podrobnejšie informácie
o medzinárodnom odbornom podujatí sú uvedené v Implementačnom manuáli.
Komponent 5 - Creative point - tvorivá dielňa poskytujúca nové technológie (najmä 3D
tlačiarne, laser, obrábacie stroje, elektronické a diagnostické prístroje) pre potreby prijímateľa na
tvorbu prototypov a dizajnov, ktoré podporujú podnikateľský potenciál formou rapídneho
prototypovania. Ide predovšetkým o nasledujúce odborné činnosti poskytované prijímateľovi
nepriamou formou:
a)

odborné individuálne poradenstvo,

b)

jednorazové – ad hoc skupinové poradenstvo (napr. špeciálne workshopy),

c)

pravidelné skupinové poradenstvo (napr. technické utorky),

d)

jednorazové skupinové poradenstvo (napr. cyklus workshopov)

e)

jednorazové individuálne poradenstvo poskytované v rámci BOZP,

f)

roadshow CP pre stredné a vysoké školy,

g)

exkurzie v CP.
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H) Oprávnené výdavky
Podpora je poskytovaná nepriamo vo forme bezodplatne poskytovaných služieb prijímateľovi
podľa ustanovení Článku F) tejto Podpory. Oprávnené výdavky predstavujú výdavky, ktoré by
vznikli prijímateľovi v súvislosti so službami poskytovanými v rámci jednotlivých
komponentov. Oprávnené výdavky nehradí prijímateľ.
Oprávnené výdavky predstavujú výdavky, ktoré vznikli/ vznikajú pri poskytovaní jednotlivých
služieb, najskôr však dňom 01. 06. 2016.
1.

Komponent 1 - za oprávnené výdavky služieb Komponentu 1 sa považujú výdavky, ktoré
vznikli pri vykonávaní aktivít Komponentu 1 v zmysle Podpory, najmä v súvislosti s:
a)

propagáciou a poskytovaním odborného individuálneho poradenstva najmä v
oblastiach:
-

b)

marketingu a predaja,
financií,
špecifikácie trhu,
cenotvorby,
špecifických právnych a/alebo ekonomických aspektov rôznych foriem podnikania,
dokončenia vývoja produktu alebo zhotovenia funkčného prototypu,
informačných a komunikačných technológií v podnikaní,

organizovaním a propagáciou skupinového modulového poradenstva zameraného
najmä na získanie a prehĺbenie podnikateľských zručností,
Skupinové modulové poradenstvo pokrýva predovšetkým nasledovné tematické oblasti:
-

špecifické právne a ekonomické aspekty rôznych foriem podnikania,
motivácia a riziká podnikania,
štruktúra, a obsah podnikateľského modelu a možnosti jeho financovania,
marketing, starostlivosť o zákazníka a získavanie spätnej väzby,
špecifické nástroje informačných a komunikačných technológií,

c)

organizovaním a propagáciou Letnej školy Akceleračného programu, ktorá je vždy
zameraná na jednu vopred vybranú oblasť, ktorá môže v sebe zahŕňať viac tém z
rôznych odborov.

d)

organizovaním, spoluorganizovaním a propagáciou skupinového poradenstva, najmä
informačných a popularizačných aktivít (napr. Roadshow, motivačné aktivity a aktivity
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na podporu sieťovania, semináre, workshopy a pod.) zameraných na podporu
podnikania, možnosť nadviazania kontaktov, potrebných pre lepšiu realizáciu budúcej
podnikateľskej činnosti a prezentovanie príkladov úspešnej podnikateľskej praxe,
e)
2.

Coworkingom AP.

Komponent 2 - za oprávnené výdavky služieb Komponentu 2 sa považujú výdavky, ktoré
vznikli pri vykonávaní aktivít Komponentu 2 v zmysle Podpory najmä v súvislosti s:
a)

poskytovaním individuálneho dlhodobého poradenstva,

b)

organizovaním vzdelávacích podujatí (napr.: semináre, workshopy) alebo networkingu
(podpora sieťovania),

c)

poskytovaním Coworkingu AP,

d)

organizovaním záverečného hodnotenia.

3.

Komponent 3 - za oprávnené výdavky služieb Komponentu 3 sa považujú výdavky, ktoré
vznikli pri vykonávaní aktivít Komponentu 3 v zmysle Podpory. Ide najmä o výdavky, ktoré
vznikli v súvislosti so zabezpečením účasti na kombinovanom stážovom pobyte vo forme
zabezpečenie ubytovania, leteniek počas trvania stáže a taktiež samotné zabezpečenie
pobytu a služieb v domácom, ako aj v zahraničnom podnikateľskom centre.

4.

Komponent 4 - za oprávnené výdavky služieb Komponentu 4 sa považujú výdavky, ktoré
vznikli SBA pri vykonávaní aktivít Komponentu 4 v zmysle Podpory. Ide najmä o výdavky,
ktoré vznikli v súvislosti so zabezpečením účasti na medzinárodnom odbornom podujatí vo
forme zabezpečenia ubytovania, leteniek a samotného vstupu na podujatie.

5.

Komponent 5 - za oprávnené výdavky služieb Komponentu 5 sa považujú výdavky, ktoré
vznikli pri vykonávaní aktivít Komponentu 5 v zmysle Podpory, najmä v súvislosti s:
a)

poskytovaním odborného individuálneho poradenstva najmä v oblasti podnikania a
súvisiaceho využívania technického vybavenia CP,

b)

organizovaním jednorazového – ad hoc skupinového poradenstva, najmä formou
špeciálnych workshopov z oblasti dizajnu, architektúry, prototypovania, prípadne
najnovších postupov,

c)

organizovaním pravidelného skupinového poradenstva, najmä formou technických
utorkov z oblasti 2D/3D modelovania, návrhu bytového, architektonického a ArtDecor
dizajnu, využívania zariadení a prototypovania,

d)

jednorazovým individuálnym skupinovým poradenstvom v rámci BOZP,
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e)

I)

organizovaním informačných a popularizačných aktivít, najmä formou Roadshow CP a
exkurzií, ktoré budú prebiehať na vybraných základných, stredných a vysokých školách.

Forma a druh Podpory

Podpora je poskytovaná nepriamou formou, a to najmä prostredníctvom odborného
individuálneho poradenstva, organizovania skupinového poradenstva, organizovania
skupinového modulového poradenstva a Letnej školy Akceleračného programu, poskytovania
Coworkingu AP, organizovania Akcelerátora, poskytovania jednorazového individuálneho
poradenstva poskytovaného v rámci BOZP a dlhodobého individuálneho poradenstva, taktiež
zabezpečovania účasti na stážach a medzinárodných odborných podujatiach v zahraničí.
Služby v rámci jednotlivých komponentov môžu prebiehať fyzicky a/alebo elektronicky.

J) Výška Podpory
V rámci Komponentov 1 až 5 dochádza k poskytovaniu Podpory vo výške 100% - nej úhrady
oprávnených výdavkov spojených s aktivitami jednotlivých Komponentov Podpory. Rozsah
Podpory a obmedzenie celkovej výšky Podpory je stanovený v Implementačnom manuáli.

K) Podmienky a mechanizmus poskytnutia Podpory
1.

V prípade Komponentu 1 až 5 sa žiadatelia o Podporu (ďalej len „Žiadateľ“) zapájajú do
jednotlivých aktivít a služieb prostredníctvom Výzvy dostupnej na webovom sídle SBA
(ďalej len „Výzva“). Žiadatelia sa môžu zapájať do viacerých aktivít v rámci jednotlivých
komponentov s prihliadnutím na obmedzenia určené v Implementačnom manuáli a/alebo vo
Výzve.

2.

Žiadateľ musí spĺňať oprávnenosť podľa Článku F) tejto Podpory a zároveň spĺňať
podmienky a kritériá, ktoré sú stanovené v tejto Podpore, Výzve a Implementačnom
manuáli.

3.

V nasledujúcich bodoch sú uvedené najdôležitejšie prvky mechanizmu poskytovania
Podpory, pričom detaily jednotlivých krokov vo vzťahu k jednotlivým komponentom sú
popísané v Implementačnom manuáli a/alebo vo Výzve.

4.

Na základe zverejnenej Výzvy môžu Žiadatelia predkladať svoje Žiadosti o poskytnutie
podpory (ďalej len „Žiadosť“). SBA pred poskytnutím služby preskúma, či sú údaje
Žiadateľa v súlade s podmienkami Podpory, Výzvou a Implementačným manuálom. Proces
a podmienky výberu Žiadateľov, ktorí majú záujem o služby jednotlivých komponentov
Podpory, bude detailnejšie uvedený v Implementačnom manuáli a/alebo vo Výzve.
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5.

V prípade, že Žiadateľ je oprávneným prijímateľom podľa Článku F) Podpory, spĺňa
podmienky a kritériá, ktoré sú stanovené v tejto Podpore, Výzve a Implementačnom
manuáli, je SBA oprávnená poskytnúť mu podporu vo forme služieb jednotlivých
komponentov.

6.

Podpora sa poskytuje na základe zmluvy uzatvorenej medzi SBA a prijímateľom (ďalej len
„Zmluva“) alebo na základe iného právneho úkonu, oprávňujúceho prijímateľa na získanie
podpory.

7.

Na poskytnutie podpory nie je právny nárok.

8.

Žiadosti predložené na základe zverejnenej Výzvy posudzuje SBA v zmysle podmienok tejto
Podpory, Výzvy a Implementačného manuálu.

9.

SBA vedie evidenciu všetkých predložených Žiadostí, celú dokumentáciu, záznamy o
poskytnutých službách a prijímateľoch v elektronickej a/alebo tlačenej verzii. Všetky
poskytnuté informácie sa považujú za dôverné a zamestnanci SBA sú povinní zachovávať
mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia. Táto povinnosť trvá aj po
skončení pracovného pomeru.

L) Transparentnosť a monitorovanie
1.

SBA zabezpečuje zber, sledovanie a vyhodnocovanie údajov na úrovni projektov potrebných
na monitorovanie podpory.

2.

SBA uchováva doklady týkajúce sa každej poskytnutej podpory do roku 2028.

M) Kontrola a audit
1.

SBA a ostatné oprávnené orgány verejnej správy Slovenskej republiky môžu vykonať
kontrolu alebo audit vynaložených verejných prostriedkov. Na výkon kontroly, auditu,
ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený
v právnych aktoch Európskej únie a právnych predpisoch Slovenskej republiky.

2.

Finančnou kontrolou sa rozumie súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti,
efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením,
v ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania
výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí.

3.

Audit je súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a
konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov
so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov.
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4.

5.

Subjektmi zapojenými do výkonu finančnej kontroly a auditu sú najmä:
a)

SBA a ním poverené osoby,

b)

Útvar kontroly/auditu Ministerstva financií Slovenskej republiky,

c)

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,

d)

Úrad vládneho auditu,

e)

splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

f)

ostatné kontrolné orgány oprávnené vykonávať kontrolu/audit podľa osobitého predpisu
Slovenskej republiky.

SBA vytvorí zamestnancom oprávneného orgánu vykonávajúceho kontrolu/audit primerané
podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, a poskytne im potrebnú súčinnosť,
a všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie Podpory.

N) Platnosť a účinnosť Podpory
1.

Táto Podpora nadobúda účinnosť dňom zverejnenia na webovom sídle SBA.

2.

Zmeny v Podpore je možné vykonať formou písomných dodatkov k Podpore, pričom
účinnosť každého dodatku nastáva dňom jeho zverejnenia na webovom sídle SBA.

3.

Termín posledného predloženia Žiadostí bude stanovený vo Výzve.

4.

Platnosť Podpory končí 31. 12. 2023, pričom Podpora bude poskytnutá najneskôr do tohto
dátumu.
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