
                                                                      

 

 

Oznámenie o vyhlásení Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku 

 

MAS Záhorie, o.z. oznamuje potenciálnym žiadateľom, že dňa 13. 9. 2019 vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku pre 

aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií. 

 

Platné znenie výzvy vrátane všetkých príloh je zverejnené na webovom sídle MAS Záhorie, o.z. 

http://www.maszahorie.eu/index.php/vyzvy-irop/vyzva-a1-podpora-podnikania-inovacii/ 

 

V prípade otázok môžete kontaktovať Kanceláriu MAS Záhorie, o.z.: 

• osobne na adrese Štefánikova 699, Senica 

• emailom na manazer@maszahorie.eu 

• telefonicky na 0902 654 181  
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Základné informácie o vyhlásenej Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku pre aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií 

Operačný program Integrovaný regionálny operačný program 

Špecifický cieľ 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií 

Aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií 

Kód výzvy IROP-CLLD-S704-511-001 

Schéma pomoci Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov 

http://www.mpsr.sk/download.php?fID=16317  

Indikatívna výška finančných prostriedkov 

alokovaných na výzvu 

450 000 EUR 

Príspevok na financovanie projektov v 

rámci výzvy 

Maximálne 55% 

Výška spolufinancovania žiadateľa Minimálne 45% 

Minimálna výška príspevku 0 EUR 

Maximálna výška príspevku 100 000 EUR 

Systém financovania Refundácia  

Typ výzvy Otvorená  

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl 1. hodnotiace kolo: 15. 12. 2019 

2. hodnotiace kolo: 31. 1. 2020 

Ďalšie hodnotiace kolá: v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy 

k poslednému dňu príslušného mesiaca 

Oprávnený žiadateľ Samostatne zárobkovo činné osoby  

Mikropodniky a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov, t.j. fyzické alebo právnické osoby 

podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, t.j.:  

a) osoby zapísané v obchodnom registri,  

b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia 

Neoprávnený žiadateľ Fyzické alebo právnické osoby pôsobiace v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby 

http://www.mpsr.sk/download.php?fID=16317
http://www.mpsr.sk/download.php?fID=16317


                                                                      

Oprávnené oblasti aktivít Oprávnené oblasti ekonomických činností definované podľa štatistickej klasifikácie SK NACE, 

rev. 2: 

SEKCIA B ŤAŽBA A DOBÝVANIE 

     Divízia 08 Iná ťažba a dobývanie 

     Divízia 09 pomocné činnosti pri ťažbe 

SEKCIA C PRIEMYSELNÁ VÝROBA 

     Divízia 13 Výroba textilu 

     Divízia 14 Výroba odevov 

     Divízia 15 Výroba kože a kožených výrobkov 

     Divízia 16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba 

     predmetov zo slamy a prúteného materiálu 

     Divízia 17 Výroba papiera a papierových výrobkov 

     Divízia 18 tlač a reprodukcia záznamových médií 

     Divízia 20 Výroba chemikálií a chemických produktov 

     Divízia 21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov 

     Divízia 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu 

     Divízia 23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 

     Divízia 24 Výroba a spracovanie kovov 

     Divízia 25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení 

     Divízia 26 Výroba počítačových elektronických a optických výrobkov 

     Divízia 27 Výroba elektrických zariadení 

     Divízia 28 Výroba strojov a zariadení i n. 

     Divízia 29 Výroba motorových vozidiel návesov a prívesov 

     Divízia 30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov 

     Divízia 31 Výroba nábytku 

     Divízia 32 Iná výroba 

     Divízia 33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 

SEKCIA E DODÁVKA VODY ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD ODPADY 

     A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV 



                                                                      

SEKCIA F STAVEBNÍCTVO 

SEKCIA G VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL 

      A MOTOCYKLOV 

SEKCIA H DOPRAVA A SKLADOVANIE 

SEKCIA J INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA 

SEKCIA M ODBORNÉ VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI 

SEKCIA N ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY 

SEKCIA P VZDELÁVANIE 

SEKCIA Q ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC 

SEKCIA R UMENIE ZÁBAVA A REKREÁCIA 

      Divízia 90 Tvorivé umelecké a zábavné činnosti 

      Divízia 91 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení 

      Divízia 93 športové, zábavné a rekreačné činnosti 

SEKCIA S OSTATNÉ ČINNOSTI 

      Divízia 95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosť 

      Divízia 96 ostatné osobné služby 

Neoprávnené oblasti aktivít • oblasť lesníctva,  

• oblasť rybolovu a akvakultúry,  

• oblasť vidieckeho cestovného ruchu, 

• oblasť potravinárstva 

Oprávnené aktivity • obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest, 

• nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo 

s poskytovaním nových služieb, 

• podpora marketingových aktivít, 

• podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na úrovni miestnej 

ekonomiky a výmena skúseností. 

Skupina oprávnených výdavkov 021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny 

• výstavba nových stavieb, prístavby, nadstavby 

• rekonštrukcia a modernizácia existujúcich stavieb 



                                                                      

022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí vo výške obstarávacej ceny 

• nákup prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení vrátane prvého zaškolenia 

obsluhy (napr. CNC stroje, brúsky, frézy a iné výrobné zariadenia) vrátane obslužného 

softvéru, ak tvorí súčasť obstarávacej ceny zariadenia, 

• nákup technológií alebo časti technológií tvoriacich navzájom funkčný celok vrátane 

obslužného softvéru, ak tvorí súčasť obstarávacej ceny zariadenia, 

029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok vo výške obstarávacej ceny 

• nákup prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení vrátane prvého zaškolenia 

obsluhy (napr. CNC stroje, brúsky, frézy a iné výrobné zariadenia), 

• nákup technológií alebo časti technológií tvoriacich navzájom funkčný celok, 

518 - ostatné služby 

• marketingové aktivity, podporujúce podnik rôznymi formami (letáky, reklamné pútače, 

inzercia a pod.), 

Časová oprávnenosť realizácie projektu Žiadateľ je povinný ukončiť práce na projekte do 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o 

poskytnutí príspevku 

Miesto realizácie aktivít projektu Žiadateľ je povinný realizovať projekt na území MAS Záhorie, o.z. 

 

 

 

 

 

 


