Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 41034/B

V októbri 2020 bola vyhlásená zaujímavá výzva z dielne Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
zameraná na podporu registrovaných sociálnych podnikov a to vo forme investičných
i prevádzkových výdavkov.
Zaradenie výzvy a základné limity:





maximálna výška grantu je 720 000 EUR
maximálna dĺžka realizácie projektu 18 alebo 24 mesiacov (závisí od typu podpory),
Oprávnení žiadatelia: všetky registrované sociálne podniky, ktoré pôsobia mimo územia BA
kraja,
Oprávneným územím je celé územie SR, okrem územia Bratislavského kraja.

Intenzita grantu:
Investičné výdavky – do 50 %
Prevádzkové výdavky – do 50 %
Mzdové výdavky – do 100 %
Podmienky:



•
•
•
•

•
•
•
•
•

žiadateľ nesmie byť dlžníkom, ani mať schválený splátkový kalendár na Sociálnej poisťovni,
Zdravotných poisťovniach, ani na Daňovom úrade,
žiadateľ nesmel za posledných 5 rokov, porušiť zákon o nelegálnom zamestnávaní,
žiadateľ musí mať na 20 % investície schválený úver z úverovej inštitúcie,
projektom sa musí sa vytvoriť aspoň 1 pracovné miesto v ekvivalente plného pracovného
miesta pre nezamestnanú osobu alebo neaktívnu osobu. Musí však ísť o čistý nárast oproti
priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov,
príjemca pomoci musí zamestnávať (už môže byť zamestnaný aj aktuálne) aspoň 1 ďalšie
pracovné miesto v ekvivalente plného pracovného miesta,
Integračný podnik má limit na výšku grantu 50 000 EUR + (30 000 EUR x počet
novovytvorených pracovných miest),
Pomoc je najvyššia pre začínajúce RSP – t..j. RSP, od ktorých založenia neuplynulo viac ako 5
rokov a
a) neprebral činnosť iného podniku;
b) ešte neprerozdeľoval zisky;
c) nevznikol v dôsledku koncentrácie.
na aspoň na 20 % výdavkov investičnej pomoci, musí mať žiadateľ už schválený investičný
zámer z úverovej inštitúcie,
nadobudnutý kapitálový majetok musí byť poistený počas doby udržateľnosti projektu (3 roky
MSP),
povolené systémy financovania sú refundácia a predfinancovanie a úrad má zmluvnú
povinnosť poslať peniaze do 30 dní,
obstarávanie kapitálových výdavkov sa musí realizovať cez prieskum trhu a partnerskú
dohodu, alebo cez zákon o VO, ak je subjekt obstarávateľom podľa § 7,
sú 4 opatrenia cez ktoré sa dá ísť:
o 1 – investičná pomoc pre MSP – veľmi nízke intenzity pomoci
o 2 – investičná pomoc začínajúce a iba malé podniky – najvyššie intenzity pomoci
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o
o

3 regionálna investičná pomoc – podpora len v zmysle mapy regionálnej investičnej
pomoci
deminimis- vysoká intenzita ale limit deminimis max 200 000 EUR.


Oprávnené výdavky (predmet projektu):






mzdové výdavky,
stroje prístroje, zariadenia,
dopravné prostriedky,
prevádzkové tovary a služby,
max výška nákladov zákazky pri investičných výdavkoch je 100 000 EUR.

Link na výzvu: https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/aktuality/narodny-projektinvesticna-pomoc-pre-socialne-podniky-nenavratna-zlozka.html?page_id=1031144

Pre viac informácií ma prosím neváhajte kontaktovať:
Ing. Ivan Schultz
GS Solutions, s.r.o.
Stará Vajnorská 11,
Bratislava, 831 04
0903 211182
www.gs-solutions.sk

