Grantové poradenstvo

PODPORA PODNIKATEĽSKÝCH
AKTIVÍT V CESTOVNOM RUCHU

Názov OP
Operačný program
Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast

Kód výzvy
KaHR - 31SP-1201

Dátum vyhlásenia a ukončenia
výzvy
od 21. decembra 2012
do 3. apríla 2013
Začať práce na projekte je možné už
pred podpisom zmluvy o poskytnutí
NFP, najskôr však dňom
uzavretia výzvy

Disponibilná alokácia
Výzva pod Schémou štátnej pomoci:
50.000.000,0.000.000,- EUR

Finančné vymedzenie grantu na
projekt - Schéma štátnej pomoci
Od 50.
50.000,
0.000,000,- EUR
Do 800.000,00.000,- EUR

Cieľom poskytnutia pomoci je vytváranie podmienok pre rast
konkurencieschopnosti cestovného ruchu prostredníctvom zvýšenia
kvality a komplexnosti poskytovaných služieb cestovného ruchu s
celoročným využitím,
využitím a v rámci toho obnova a rozvoj kultúrneho,
historického
historického a prírodného
prírodného dedičstva súvisiaceho s aktivitami
cestovného ruchu a tvorba pracovných miest pre mladých
nezamestnaných ľudí do 29 rokov.
rokov

KTO JE OPRÁVNENÝ
Prijímateľmi sú subjekty zo súkromného sektora - fyzické alebo právnické osoby oprávnené
oprávnené
na podnikanie podľa § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré
plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov. Prijímateľmi nemôžu byť podniky
v ťažkostiach.
Oprávnení sú teda mikro, malí a strední podnikatelia (MSP):
do 250 zamestnancov
s obratom do 50 mil. EUR
V rámci tejto schémy je možné poskytnúť pomoc na podporu nasledujúcich regiónov:
regiónov:
Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj)
Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj)
Východné
Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj).
Pre stanovenie oprávnenosti prijímateľa je rozhodujúce miesto realizácie oprávneného
projektu, nie sídlo prijímateľa. Oprávnenými žiadateľmi sú podnikateľské subjekty
registrované na území SR najneskôr k 1. 1.
1 . 2011.
Prijímateľ sa zaviaže, že investícia zostane zachovaná v regióne prijímajúcom pomoc
najmenej počas piatich rokov po ukončení celej investície v prípade schémy štátnej pomoci.
pomoci

OPRÁVNENÉ PROJEKTY
Oprávnené miesto realizácie
pre schému štátnej pomoci

Podmienkou je vytvorenie minimálne 1 pracovného miesta pre občana vo veku od 15 rokov do
29 rokov (vrátane),
(vrátane) ktorý je evidovaný na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako
uchádzač o zamestnanie (UoZ) a dĺžka jeho evidovania nesmie byť kratšia ako 6 po sebe
nasledujúcich mesiacov.

Stredné a Východné
Slovensko do 50% celkových
oprávnených výdavkov

Oprávnenými projektmi sú projekty zamerané na zatraktívnenie (skvalitnenie a/alebo rozšírenie)
služieb cestovného ruchu s celoročným využitím, a to prostredníctvom realizácie minimálne jednej z
nasledujúcich aktivít:

Západné Slovensko do 40%
celkových oprávnených
výdavkov

Celkové oprávnené výdavky
pre Stredné a Východné
Slovensko:
Od 100.
100. 000,000, - EUR
Do 1 .6 00.000,00.000,- EUR

rekonštrukcia objektov kultúrneho a historického dedičstva s cieľom ich využívania ako
objektov alebo zariadení cestovného ruchu;
výstavba nových objektov a zariadení cestovného ruchu;
rozšírenie (prístavba, nadstavba, zväčšenie) existujúcich objektov a zariadení cestovného
ruchu, pričom výsledkom nesmie byť vytvorenie nových ubytovacích kapacít;
modernizácia a/alebo rekonštrukcia:
• existujúcich objektov a zariadení cestovného ruchu,
• iných nehnuteľností za účelom ich využívania ako objektov alebo zariadení cestovného
ruchu, ktoré v minulosti neslúžili na poskytovanie služieb cestovného ruchu,
pričom výsledkom nesmie byť vytvorenie nových ubytovacích kapacít;
obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ktorý je využívaný na poskytovanie
služieb cestovného ruchu.
NFP sa poskytuje spôsobom refundácie
refundácie na základe predložených uhradených účtovných dokladov
preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov.

Celkové oprávnené výdavky
pre Západné Slovensko:
Od 125.
125. 000,000,- EUR
Do 2.000.000,
2.000.000,.000.000,- EUR

Dĺžka realizácie projektu
24 mesiacov

Vyhlasovateľ výziev
Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky

Pod objektmi a zariadeniami cestovného ruchu sa rozumejú:
rozumejú:
ubytovacie zariadenia zaradené do kategórie a triedy: hotel, garni hotel, horský hotel,
kongresový hotel, wellness hotel, kúpeľný hotel, boutique hotel, apartmánový hotel, motel,
botel, penzión, apartmánový dom, turistická ubytovňa, kemping;
stravovacie zariadenia, priamo v objekte ubytovacieho zariadenia alebo ako samostatné
zariadenia s výnimkou prevádzok rýchleho občerstvenia;
zariadenia na prezentáciu kultúrnych aktivít (napr. kultúrne podujatia, festivaly, prezentácia
národného folklóru, zvykov a tradícií, kongresy, sympóziá, vinotéky a pod.), regionálnych
produktov a špecialít;
kúpeľné zariadenia, kúpaliská, otvorené a kryté plavárne, bazény, wellness;
športovo-rekreačné zariadenia a detské areály;
požičovne športových potrieb;
súčasti lyžiarskych stredísk: zjazdové a bežecké trate, zariadenia osobnej lanovej dopravy
(lanovky a vleky) a iná technická vybavenosť lyžiarskych stredísk (zariadenia pre technické
zasnežovanie, snežné pásové vozidlá pre údržbu lyžiarskych tratí, zariadenie pre označovanie
a zabezpečovanie lyžiarskych tratí);
mikroinfraštruktúra ako sú parkoviská, chodníky, komunikácie, cyklotrasy, rozhľadne, terénne a
záhradné úpravy, bezbariérové prístupy, odpočívadlá, v blízkosti objektov a zariadení
cestovného ruchu, vodné móla a prístaviská pri vodných plochách, rozvody termálnej vody
(mimo vrtov a geologických prieskumov) a pod.;
prvky priestorovej orientácie dokumentujúce strediská, objekty a zariadenia cestovného ruchu
ako sú napr. reliéfne mapy, navigačné tabule a pod.

<Citat>

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY
Oprávnenými výdavkami sú výdavky vynaložené v súvislosti s realizáciou oprávneného projektu na:
obstaranie dlhodobého hmotného majetku, t.j. nákup strojov, prístrojov a zariadení určených
pre zvýšenie atraktivity objektov cestovného ruchu;
investície do dlhodobého nehmotného majetku predstavujú výdavky na obstaranie
programového vybavenia počítačov a Podiel výdavkov na obstaranie dlhodobého nehmotného
majetku nesmie presiahnuť 25 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt;
stavebné práce, t.j. investície do:
• rekonštrukcie, modernizácie a rozšírenia objektov a zariadení cestovného ruchu,
• výstavby nových objektov a zariadení cestovného ruchu,
• rekonštrukcie objektov kultúrneho a historického dedičstva s potenciálom ich využitia v
oblasti cestovného ruchu
Majetok (hmotný aj nehmotný) obstaraný v rámci projektu z NFP alebo z jeho časti musí
spĺňať tieto podmienky:
musí byť používaný výlučne prijímateľom pri výkone podnikateľskej činnosti v rámci projektu,
na ktorý sa pomoc poskytuje;
musí byť zaradený do majetku prijímateľa a zostať v jeho majetku minimálne päť rokov po
ukončení realizácie projektu;
musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov verejného
obstarávania vykonaného v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

ČO VÁM PONÚKAME?
Ponúkame Vám naše služby z oblasti grantového poradenstva:
Vyhotovíme kompletnú žiadosť pripravenú na odovzdanie aj s povinnými prílohami (opis
projektu, rozpočet a nákladovo-výnosová analýza),
Zabezpečíme pre Vás celý projektový cyklus, alebo iba jeho určitú
urči tú časť podľa Vašich
potrieb.
potrieb
Chcete zistiť prečo je konkurencia pred Vami a ktorú oblasť potrebujete zlepšiť, aby bola Vaša
firma efektívnejšia?
efektívnejšia Využite aj naše služby v oblasti manažérskeho poradenstva:

Vypracovala
Vypracoval a

Veronika Baričová
Senior konzultant
T +421 911 107 306
M veronika.baricova@centire.com

Zistíme možné príčiny problémov a taktiež zdroje vašej konkurenčnej výhody,
výhody
Zoptimalizujeme náklady a procesy Vašej firmy a odmeriame jej výkonnosť, prevedieme
finančnú analýzu, alebo zavedieme modely riadenia kvality,
Jednoducho navrhneme plán implementácie zmien, ktoré prinášajú pre prax konkrétne
výsledky.
výsledky.

