Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Schéma minimálnej pomoci
na umožnenie prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom
a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest
Číslo schémy: DM – 6/2016

Integrovaný regionálny operačný program
2014 – 2020
Prioritná os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
Decentralizovaná podpora

Dodatok č.1

I.
Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa znenie Schémy minimálnej pomoci na umožnenie prístupu
k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby
pracovných miest (číslo schémy: DM – 6/2016) nasledovne:

1/Článok E Prijímateľ pomoci v znení:
bod 6.
Oprávnenými prijímateľmi pomoci sú subjekty pôsobiace v odvetviach KKP podľa nasledovnej
tabuľky:
Oblasť KKP
Právna forma žiadateľa

Kultúrne jadro

Kultúrny
priemysel

Kreatívny
priemysel

Fyzické osoby vykonávajúce
ekonomickú činnosť podľa osobitných
právnych predpisov - slobodné
povolania podľa § 3 zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní

oprávnený

oprávnený

oprávnený

Fyzické osoby podnikajúce na základe
živnostenského oprávnenia podľa
zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní

oprávnený

oprávnený

neoprávnený

Právnické osoby podľa písm. a), ods. 2,
§ 2 zákona č. 513/1991 Z. z.
Obchodného zákonníka

oprávnený

oprávnený

neoprávnený

Neziskové organizácie, občianske
združenia

oprávnený

oprávnený

neoprávnený

Podrobná definícia odvetví KKP tvorí prílohu č. 3 Príručky pre žiadateľa, ktorá je zverejnená
v rámci príslušnej výzvy na stránke poskytovateľa pomoci.
Príslušnosť k vybranému odvetviu KKP žiadateľa preukazuje v rámci povinnej prílohy k žiadosti
o NFP č. 13 nasledovným spôsobom:


príslušným kódom SK NACE, ktorý má žiadateľ pridelený a/alebo



predmetom činností zapísaných v obchodnom alebo živnostenskom registri – v prípade,
že žiadateľom je fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia alebo
právnická osoba podľa písm. a), ods. 2, § 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov v čase podania žiadosti o NFP musí mať v príslušnom registri
zapísaný predmet podnikania súvisiaci s činnosťou, na ktorú žiada príspevok
a



popisom činností, ktorý je jednoznačne overiteľný a z ktorého jednoznačne vyplýva, že
žiadateľ pôsobí v minimálne jednom odvetví KKP.
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sa mení nasledovne:
6. Oprávnenými prijímateľmi pomoci sú subjekty pôsobiace v odvetviach KKP podľa nasledovnej
tabuľky:
Oblasť KKP
Právna forma žiadateľa

Kultúrne jadro

Kultúrny
priemysel

Kreatívny
priemysel

Fyzické osoby vykonávajúce
ekonomickú činnosť podľa osobitných
právnych predpisov - slobodné
povolania podľa § 3 zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní

oprávnený

oprávnený

oprávnený

Fyzické osoby podnikajúce na základe
živnostenského oprávnenia podľa
zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní

oprávnený

oprávnený

neoprávnený

Právnické osoby podľa písm. a), ods. 2,
§ 2 zákona č. 513/1991 Z. z.
Obchodného zákonníka

oprávnený

oprávnený

neoprávnený

Neziskové organizácie, občianske
združenia

oprávnený

oprávnený

neoprávnený

Podrobná definícia odvetví KKP tvorí prílohu č. 3 Príručky pre žiadateľa, ktorá je zverejnená
v rámci príslušnej výzvy na stránke poskytovateľa pomoci.
Príslušnosť k vybranému odvetviu KKP žiadateľa preukazuje v rámci povinnej prílohy k žiadosti
o NFP č. 13 nasledovným spôsobom:


príslušným kódom SK NACE, ktorý má žiadateľ pridelený a/alebo



predmetom činností zapísaných v doklade o oprávnení podnikať1
a



popisom činností, ktorý je jednoznačne overiteľný a z ktorého jednoznačne vyplýva, že
žiadateľ pôsobí v minimálne jednom odvetví KKP.

Žiadateľ, ktorým je fyzická osoba vykonávajúca ekonomickú činnosť podľa osobitných právnych
predpisov - slobodné povolanie podľa § 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
bez registrovaného IČO deklaruje svoju príslušnosť k odvetviam kultúrneho a kreatívneho
priemyslu výlučne na základe slovného popisu činnosti firmy, pričom popisom preukáže, že
vykonáva činnosť v jednom z oprávnených odvetví podľa prílohy č. 3 Príručky pre žiadateľa.

1

výpis z obchodného registra v prípade žiadateľov podnikajúcich podľa písm. a), ods. 2, § 2 zákona č. 513/1991 Z. z.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov; výpis zo živnostenského registra v prípade fyzických osôb
podnikajúcich na základe živnostenského oprávnenia; potvrdený štatút alebo stanovy v prípade neziskových organizácií a
občianskych združení. V čase podania žiadosti o NFP musí mať žiadateľ v príslušnom registri zapísaný predmet podnikania
súvisiaci s činnosťou, na ktorú žiada príspevok.
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2/Článok E Prijímateľ pomoci, bod 7 v znení:
Prijímateľom minimálnej pomoci nie je podnik, ktorý žiada o:
a)

b)
c)

d)

e)
f)

minimálnu pomoc poskytnutú podnikom pôsobiacim v sektore rybolovu a akvakultúry, na
ktoré sa vzťahuje nariadenie EP a Rady (EÚ) č.1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej
organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES)
č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L
354, 28. 12. 2013, s. 1);
minimálnu pomoc poskytnutú podnikom pôsobiacim v oblasti prvovýroby
poľnohospodárskych produktov, vymenovaných v prílohe I ZFEÚ;
minimálnu pomoc poskytnutú podnikom pôsobiacom v oblasti spracovania a marketingu
poľnohospodárskych produktov, vymenovaných v prílohe I ZFEÚ, v prípade ak:
 je výška minimálnej pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto
výrobkov kúpených od prvovýrobcov alebo výrobkov umiestnených na trh príslušným
podnikom;
 ak je minimálna pomoc podmienená tým, že bude čiastočne alebo úplne postúpená
prvovýrobcom;
minimálnu pomoc na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov,
konkrétne minimálnu pomoc priamo súvisiacu s vyvážanými množstvami, na zriadenie
a prevádzkovanie distribučnej siete alebo na iné bežné výdavky súvisiace s vývoznou
činnosťou;
minimálnu pomoc, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domácich tovarov
pred dovážanými;
minimálnu pomoc a je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe
predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc
označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.

sa ruší.
3/Článok E Prijímateľ pomoci v znení
bod 8.
Ak podnik pôsobí v sektoroch, uvedených v písm. a), b) alebo c) bodu E.7 a zároveň pôsobí
v jednom alebo viacerých iných sektoroch alebo vyvíja ďalšie činnosti, ktoré patria do rozsahu
pôsobnosti tejto schémy, tento podnik je oprávneným prijímateľom minimálnej pomoci podľa
tejto schémy len na minimálnu pomoc, poskytnutú v súvislosti s týmito ďalšími sektormi alebo
na tieto ďalšie činnosti za podmienky, že poskytovateľ minimálnej pomoci zabezpečí pomocou
primeraných prostriedkov, ako je oddelenie činností alebo rozlíšenie nákladov, aby činnosti
vykonávané v sektoroch vylúčených z rozsahu pôsobnosti tejto schémy, neboli podporované
z pomoci de minimis, poskytovanej v súlade s touto schémou, ktorá je v súlade s nariadením
Komisie (EÚ) č. 1407/2013.
sa ruší.

5/Dopĺňa sa nový článok F Rozsah pôsobnosti v znení:
Prijímateľom minimálnej pomoci nie je podnik, ktorý žiada o:
a) minimálnu pomoc poskytnutú podnikom pôsobiacim v sektore rybolovu a akvakultúry, na
ktoré sa vzťahuje nariadenie EP a Rady (EÚ) č.1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej
organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES)
č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354,
28. 12. 2013, s. 1);
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b)
c)

d)

e)
f)

minimálnu pomoc poskytnutú podnikom pôsobiacim v oblasti prvovýroby
poľnohospodárskych produktov, vymenovaných v prílohe I ZFEÚ;
minimálnu pomoc poskytnutú podnikom pôsobiacom v oblasti spracovania a marketingu
poľnohospodárskych produktov, vymenovaných v prílohe I ZFEÚ, v prípade ak:
 je výška minimálnej pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto
výrobkov kúpených od prvovýrobcov alebo výrobkov umiestnených na trh príslušným
podnikom;
 ak je minimálna pomoc podmienená tým, že bude čiastočne alebo úplne postúpená
prvovýrobcom;
minimálnu pomoc na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov,
konkrétne minimálnu pomoc priamo súvisiacu s vyvážanými množstvami, na zriadenie
a prevádzkovanie distribučnej siete alebo na iné bežné výdavky súvisiace s vývoznou
činnosťou;
minimálnu pomoc, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domácich tovarov
pred dovážanými;
minimálnu pomoc a je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe
predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc
označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.

Ak podnik pôsobí v sektoroch, uvedených v písm. a), b) alebo c) článku F a zároveň pôsobí v jednom
alebo viacerých iných sektoroch alebo vyvíja ďalšie činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto
schémy, tento podnik je oprávneným prijímateľom minimálnej pomoci podľa tejto schémy len na
minimálnu pomoc, poskytnutú v súvislosti s týmito ďalšími sektormi alebo na tieto ďalšie činnosti za
podmienky, že prijímateľ minimálnej pomoci zabezpečí pomocou primeraných prostriedkov, ako je
oddelenie činností alebo rozlíšenie nákladov, aby činnosti vykonávané v sektoroch vylúčených
z rozsahu pôsobnosti tejto schémy, neboli podporované z pomoci de minimis, poskytovanej v súlade
s touto schémou, ktorá je v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1407/2013.
5/Články F až Q sa označujú písmenami G až R a v tejto súvislosti bol aktualizovaný aj obsah na str.
2.
6/Článok I Výška a intenzita pomoci v znení
bod 3.
Ak podnik vykonáva cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu a zároveň iné činnosti, na
ktoré sa uplatňuje strop vo výške 200 000 EUR, strop vo výške 200 000 EUR sa na tento podnik uplatní
za predpokladu, že bude zabezpečené pomocou primeraných prostriedkov, ako je oddelenie činností
alebo rozlíšenie nákladov, aby podpora pre činnosti cestnej nákladnej dopravy nepresiahla 100 000
EUR a aby sa žiadna pomoc de minimis nepoužila na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy.
sa v zmysle predchádzajúceho textu stáva bodom 3 článku J a mení sa nasledovne:
Ak podnik vykonáva cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu a zároveň iné činnosti, na
ktoré sa uplatňuje strop vo výške 200 000 EUR, strop vo výške 200 000 EUR sa na tento podnik uplatní
za predpokladu, že prijímateľ zabezpečí pomocou primeraných prostriedkov, ako je oddelenie činností
alebo rozlíšenie nákladov, aby podpora pre činnosti cestnej nákladnej dopravy nepresiahla 100 000
EUR a aby sa žiadna pomoc de minimis nepoužila na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy.
II.
Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia schémy v znení dodatku č.1
v Obchodnom vestníku.
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Všetky ostatné ustanovenia a články Schémy minimálnej pomoci na umožnenie prístupu k hmotným
a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest
(číslo schémy: DM – 6/2016), ostávajú týmto dodatkom nezmenené.
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