VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE NEFINANČNEJ POMOCI V RÁMCI PODAKTIVITY
2.1 RASTOVÉHO PROGRAMU NÁRODNÉHO PROJEKTU
NPC V REGIÓNOCH

Motivačné a aktivačné tímové aktivity
pre jednotlivé mikro, malé a stredné podniky
pre podnikateľov viac ako 3 roky od založenia
Chcete zaškoliť seba a členov svojho tímu, alebo hľadáte príležitosť na Váš osobnostný rozvoj
bez finančných zdrojov? Je pre Vás nevyhnutná efektívna komunikácia so zákazníkom? Chcete
ukázať ľuďom z Vášho tímu a podniku, ako sa dá pracovať efektívnejšie? Alebo potrebujete
zlepšiť vzťahy na pracovisku, naučiť sa riešiť konflikty, posilniť tímový, či tvorivý prístup
svojich ľudí? Podnikáte viac ako 3 roky? Zareagujte na túto výzvu, zvoľte si tému, prípadne
odporučte lektora a ostatné nechajte na nás.
Slovak Business Agency ako vykonávateľ (ďalej len „Vykonávateľ“) Schémy na podporu
malého a stredného podnikania v SR (schéma pomoci de minimis) zverejnenej v Obchodnom
vestníku 166/2017 dňa 30. 08. 2017 v úplnom znení (ďalej len „Schéma“) vyhlasuje v mene
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ako poskytovateľa pomoci Výzvu na
predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci podaktivity 2.1 Rastového
programu Národného projektu NPC v regiónoch (ďalej len „Výzva“), poskytovanú v rámci
implementácie Národného projektu NPC v regiónoch, Prioritná os 11. Posilnenie
konkurencieschopnosti a rastu MSP, OP II, kód projektu: ITMS2014+ 313031I870 (ďalej len
„Projekt“), v súlade s komponentom č. 4 Skupinové poradenstvo, písm. a) skupinové
informačné, popularizačné a motivačné aktivity Schémy vo forme motivačných a aktivačných
tímových aktivít pre jednotlivé mikro, malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“1).
Projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku, a rozvoja potenciálnych a existujúcich
MSP v Slovenskej republike s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.
V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom, a právnickým osobám
– podnikateľom a ich tímom, možnosť zúčastniť sa 8 - hodinového skupinového
poradenstva formou motivačných a aktivačných tímových aktivít, a to bez ich
spolufinancovania.
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Prijímateľmi pomoci podľa tejto Výzvy môžu byť podnikateľské subjekty, ktoré spĺňajú definíciu MSP ku dňu
podania Žiadosti v zmysle definície uvedenej v prílohe I Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014
o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy.

Kód projektu ITMS2014+ 313031I870

Národný projekt NPC v regiónoch

Do Výzvy je možné zapojiť sa podaním Žiadosti o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci
Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch - Motivačné a aktivačné tímové
aktivity pre jednotlivé MSP (ďalej len „Žiadosť“), a to podľa podmienok uvedených v tejto
Výzve.
Podmienky a kritériá
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)2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, od vzniku ktorej
v čase podania Žiadosti uplynuli viac ako 3 roky od registrácie v Obchodnom registri SR,
Živnostenskom registri SR alebo inom registri oprávňujúcom na podnikanie;
• 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 s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja: t. j. v Trnavskom,
Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a/alebo
Košickom samosprávnom kraji;
• spĺňa uvedenú podmienku: „Celková výška pomoci de minimis jedinému podniku3 nesmie
presiahnuť 200 000 EUR v priebehu obdobia 3 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 fiškálnych rokov, pričom táto
pomoc sa nesmie použiť na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy.“ (Článok K, bod 3.
Schémy; Príloha č. 2 Schémy - Prehľad prijatej pomoci de minimis za posledné 3 roky).
(ďalej len „Žiadateľ“).
Rozsah pôsobnosti
Poskytnutie pomoci v podobe účasti na motivačných a aktivačných tímových aktivitách sa
vzťahuje na všetky odvetvia hospodárstva okrem odvetví vylúčených zo zoznamu odvetví.
Pomoc zahŕňa
• Bezodplatnú účasť uzatvorenej skupiny minimálne 5, maximálne 15 osôb, ktoré sú
v pracovnoprávnom vzťahu k úspešnému Žiadateľovi a/alebo fyzických osôb, ktoré majú
majetkovú účasť k Žiadateľovi, a/alebo osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu
Žiadateľa, resp. prokuristami Žiadateľa (ďalej len „Poverené osoby“) na 8 - hodinovej
motivačnej a aktivačnej tímovej aktivite zameranej na rozvoj, motiváciu a komunikáciu
tímu. Aktivitu je možné rozdeliť na dve časti v trvaní napr. dva 4 - hodinové bloky, pričom
zjednocujúcim prvkom blokov je téma.
• Profesionálne vedenie skúseným lektorom, expertom v danej téme.

Písm. c) okrem neregulovaných slobodných povolaní - fyzických osôb vykonávajúcich činnosť podľa
Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.
3
V zmysle Nariadenia Komisie EÚ č. 1407/20133 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (ďalej len „nariadenie de minimis“); Ú. v. EÚ L 352,
24.12.2013, s. 1-8.
2

2/6

•
•

Obsah aktivity prispôsobený podľa potrieb Žiadateľa s cieľom prispieť k zvýšeniu jeho
odborného rozvoja a nepriamo k rastu podnikateľského subjektu - Žiadateľa.
Vykonávateľ hradí všetky výdavky na uvedené poskytnuté služby vo forme motivačných
a aktivačných tímových aktivít pre pracovný tím úspešného Žiadateľa.

Viac informácií o službách poskytovaných v rámci účasti na motivačných a aktivačných
tímových aktivitách nájdete v Implementačnom manuáli Rastového programu na webovej
stránke Vykonávateľa.
Žiadosť a čo je potrebné urobiť pre získanie pomoci
1. Prihlásiť sa na službu v rámci Rastového programu národného projektu NPC v regiónoch
je možné elektronicky.
2. Registrujte sa v Národnom podnikateľskom centre (ďalej „NPC“), a to na webovej stránke
www.npc.sk vyplnením online formulára Žiadosti v sekcii Služby/Špeciálne
služby/Komunikačné a mäkké zručnosti – Motivačné a aktivačné tímové aktivity. Po
overení registračných údajov a oprávnenosti Žiadateľa Vám bude aktivovaný status
oprávneného Žiadateľa. Pomocou prihlasovacích údajov sa budete môcť prihlasovať
(predkladať žiadosti) aj na ďalšie služby NPC.
3. Žiadosť vyplňte podľa pokynov na webovej stránke www.npc.sk.
4. 1. možnosť - Štatutárnym orgánom podpísaný listinný originál Žiadosti vytlačte a
doručte:
• osobne do Front Office NPC v príslušnom regióne alebo,
• doručovacou službou na korešpondenčnú adresu NPC v príslušnom regióne alebo,
• osobne v deň aktivity, avšak ešte pred začiatkom jej konania.
2. možnosť - Štatutárnym orgánom podpísaný elektronický originál Žiadosti
podpísaný kvalifikovaným elektronickým popisom (KEP) doručte:
• elektronicky e-mailom na oznámenú e- mailovú adresu NPC v príslušnom regióne.
Bez podpísaného listinného alebo elektronického originálu Žiadosti sa poskytovanie
služby nemôže začať.
5. Pokiaľ zaslaná Žiadosť nebude úplná, Žiadateľ bude e-mailom dožiadaný na jej doplnenie,
a to v lehote do 5 pracovných dní od vyzvania. V prípade, že Žiadateľ nedoplní Žiadosť,
táto bude na základe nesplnených kritérií formálnej kontroly vyradená z ďalšieho
výberového procesu. V takomto prípade má Žiadateľ možnosť podať novú Žiadosť
o poskytnutie pomoci počas otvorenej Výzvy.
6. Žiadateľ môže opakovane predložiť Žiadosť aj na ďalšiu 8 - hodinovú motivačnú
a aktivačnú tímovú aktivitu pre tú istú alebo inú skupinu Poverených osôb Žiadateľa.
Hodnotenie a výber Žiadateľov
• Výber a hodnotenie Žiadateľov bude realizované na základe posúdenia oprávnenosti
Žiadateľov podľa podmienok Schémy, podmienok platných vo vzťahu k implementácii
Projektu a na základe formálnych a vecných kritérií.
• Žiadosť sa posudzuje v jednom kole na základe splnenia formálnych a vecných kritérií:
- úplnosť Žiadosti;
- oprávnenosť Žiadateľa;
- podmienka - prijatá pomoc de minimis za posledné 3 fiškálne roky nepresahuje
stanovenú výšku v zmysle Schémy;
- vyhlásenia v zmysle Schémy;
- dátum prijatia Žiadosti v prípade, ak má Výzva zverejnený dátum ukončenia prijímania
Žiadostí;
- voľná kapacita aktivity;
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- jasne zadefinovaná téma, problémy a dôvody výberu témy;
- prínos služby pre Žiadateľa.
Žiadosť je schválená, ak Žiadateľ splní všetky formálne a vecné kritériá.
Výsledky hodnotenia budú oznámené Žiadateľovi elektronicky do 10 pracovných dní od
výsledku výberového procesu.

Žiadateľ berie na vedomie, že na poskytnutie pomoci nie je právny nárok.
Žiadateľ sa momentom schválenia a podpísania Žiadosti zo strany Vykonávateľa stáva
Prijímateľom pomoci de minimis (ďalej len „Prijímateľ“). Ďalšie informácie o povinnostiach
pre MSP súvisiacich s pomocou de minimis nájdete na webovej stránke
http://www.statnapomoc.sk/ a na stránke Vykonávateľa.
Ako sa bude služba realizovať
• Manažér Rastového programu Vykonávateľa kontaktuje úspešného Žiadateľa pre výber
vhodného experta – lektora, ktorý odborne a lektorsky zabezpečí aktivitu.
• Motivačná a aktivačná tímová aktivita prebieha prezenčnou formou v priestoroch
regionálnych NPC, v ojedinelých prípadoch mimo týchto priestorov.
• Manažér Rastového programu Vykonávateľa zorganizuje aktivitu pre uzatvorenú skupinu
osôb v pracovnoprávnom vzťahu k Žiadateľovi a/alebo fyzických osôb, ktoré majú
majetkovú účasť k Žiadateľovi a/alebo osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu
Žiadateľa, resp. prokuristami Žiadateľa, ktorých mená uviedol Prijímateľ v predloženej
Žiadosti.
• Schválenej a dohodnutej aktivity sa môže zúčastniť minimálne 5, maximálne 15
Poverených osôb Žiadateľa, uvedených v Žiadosti, pre ktoré bude aktivita obsahovo
koncipovaná.
Termín uzavretia Výzvy
Žiadosti v rámci tejto Výzvy je možné predkladať od 04. 01. 2021 priebežne, počas celého
trvania Výzvy, resp. platnosti príslušnej Schémy, pokiaľ nebude Vykonávateľom rozhodnuté
inak, o čom bude verejnosť informovaná na webovej stránke Vykonávateľa. Žiadosti sa
posudzujú priebežne.
Ostatné podmienky účasti:
• Prijímateľmi sú fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú podnikateľmi podľa
ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c)4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov založené a existujúce podľa práva Slovenskej republiky.
• Prijímateľmi sú podnikateľské subjekty, ktoré spĺňajú definíciu MSP ku dňu podania
Žiadosti v zmysle definície uvedenej v prílohe I Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo
17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa
článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
• Pomoc nemôže byť poskytnutá Prijímateľovi, voči ktorému sa uplatňuje vrátenie štátnej
pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto štátna pomoc
označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.
• Pomoc nemôže byť poskytnutá Prijímateľovi (právnickej osobe), ktorý bol právoplatne
odsúdený v zmysle zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4

Písm. c) okrem neregulovaných slobodných povolaní fyzických osôb vykonávajúcich činnosti podľa zákona č.
185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.
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Fyzická osoba oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorá je Prijímateľom, nemôže
byť právoplatne odsúdená za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný
trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata, súvisí s predmetom podnikania.
Voči Prijímateľovi nesmie byť vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia. Uvedené
sa vzťahuje aj na konania začaté a neukončené podľa zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a
vyrovnaní v znení neskorších predpisov, ktorý bol účinný pred zákonom č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rovnako sa uvedené vzťahuje na prípady zastavenia konkurzného konania pre
nedostatok majetku Prijímateľa alebo zrušenia konkurzu pre nedostatok majetku
Prijímateľa.
Prijímateľom nemôže byť podnik, ktorý patrí do skupiny podnikov, ktoré sú považované za
jediný podnik podľa článku 2 ods. 2 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 o uplatňovaní
článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie na pomoc de minimis. V opačnom
prípade predloží údaje o prijatej pomoci de minimis za všetkých členov skupiny podnikov,
ktoré s podnikom tvoria jediný podnik.
Pomoc sa vzťahuje na všetky odvetvia hospodárstva okrem sektorov vyradených z rozsahu
pôsobnosti pomoci de minimis, definovaných v článku G) Schémy
(https://www.npc.sk/media/uploads/files/Schema_na_podporu_MSP_v_SR__D3_MH_fin
al_2.pdf)
Pomoc sa v zmysle tejto Výzvy nevzťahuje na Žiadateľa, ktorý je subjektom územnej
samosprávy vykonávajúcim hospodársku činnosť5.
Prijímateľ musí spĺňať všetky podmienky stanovené Schémou, Výzvou a/alebo Žiadosťou.
Prijímateľ je povinný poskytnúť Vykonávateľovi osobné údaje štatutárneho orgánu,
kontaktnej osoby a poverených osôb v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého
pobytu, telefonický kontakt a e-mail. Údaje budú spracované na účel poskytnutia pomoci v
zmysle Schémy na obdobie 10 rokov od ukončenia Projektu. Ukončením Projektu sa
rozumie odovzdanie poslednej Následnej monitorovacej správy. Podrobnosti o Ochrane
osobných
údajov
nájdete
na
webovej
stránke
Vykonávateľa
http://www.sbagency.sk/ochrana-osobnych-udajov-0#.Xvw_CygzZPY.

Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie v súlade so zákonom 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 a v súlade s príslušnou riadiacou
dokumentáciou upravujúcou implementáciu národných projektov realizovaných v gescii
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. V rámci tejto Výzvy sa jedná o nefinančnú
formu pomoci, ktorá je poskytovaná v zmysle zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých
vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o štátnej pomoci). Viac informácií o tomto
zákone nájdete na: http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2015/12/Zakon-c-3582015.pdf.
Prijímateľovi je poskytnutá pomoc de minimis. Ide o nepriamu formu pomoci, vo forme 100 %
úhrady oprávnených výdavkov spojených s poskytovaním krátkodobého individuálneho
poradenstva z prostriedkov Projektu, v rámci hlavnej aktivity 2. Podpora rozvoja MSP,
podaktivity 2.1 Rastový program. Všetky dodatočné výdavky si hradí Žiadateľ sám. Informácie
o povinnostiach MSP súvisiacich s pomocou de minimis nájdete na webovej stránke
http://www.statnapomoc.sk/.
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V súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie je hospodárskou činnosťou každá činnosť, ktorá spočíva
v ponuke tovaru a služieb na trhu.
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Projekt realizuje Vykonávateľ v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR
(CVTI SR). Viac o službách pre podnikateľov aj nepodnikateľov nájdete na webovej stránke
NPC.
Vykonávateľ si vyhradzuje právo túto Výzvu zrušiť a/alebo zmeniť.
Kontaktné údaje pre Žiadateľov:
Banskobystrický kraj: rp.bb@npc.sk
NPC Banská Bystrica, Námestie Ľudovíta Štúra 31 (polyfunkčná budova JOPA),
974 05 Banská Bystrica
Košický kraj: rp.ke@npc.sk
Slovak Business Agency, P.O.Box E17, 040 01 Košice
Nitriansky kraj: rp.nr@npc.sk
NPC Nitra, Soda Business Park, Novozámocká 67, 949 05 Nitra
Prešovský kraj: rp.po@npc.sk
NPC Prešov, Kúpeľná 6, 080 01 Prešov
Trenčiansky kraj: rp.tn@npc.sk;
NPC Trenčín, Soblahovská 6688, 911 01 Trenčín
Trnavský kraj: rp.tt@npc.sk
NPC Trnava, Business centrum, Piešťanská 8188/3, 917 01 Trnava
Žilinský kraj: rp.za@npc.sk
Slovak Business Agency, P.O.Box B 127, Sládkovičova 169/14, 010 01 Žilina
Vykonávateľ:
Slovak Business Agency
Karadžičova 7773/2
811 09 Bratislava – Staré Mesto
Slovenská republika
agency@sbagency.sk
tel.: +421 220 363 100

Výzva zverejnená: 04. 01. 2021
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