
Vyhlasuje 
Výzvu na predkladanie projektov

SEKTOROVÝ OPERAÈNÝ PROGRAM
PRIEMYSEL A SLU�BY

Cie¾om tejto výzvy je formou podpory jednotlivých
oprávnených projektov: 1. zvýšenie miery podpory
existujúcim a novým podnikate¾om,  

2. zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich a
nových podnikate¾ov
Pomoc je urèená na projekty zamerané na niektorú z
uvedených aktivít:
1. výstavbu a rekonštrukciu prevádzkových priestorov
urèených na priemyselnú výrobu, remeselnú výrobu  a
na èinnosti napomáhajúce rozvoju priemyselných
slu�ieb max. do výšky 30% po�adovaného NFP
2. hmotné investície , t.j. nákup technológií, strojov,
prístrojov a zariadení urèených pre priemyselnú výrobu.

Minimálna výška pomoci pre projekty je 5.000 EUR.
Maximálna výška pomoci jednému príjemcovi pomoci
nesmie presiahnu� súhrnne 100.000 EUR v priebehu
troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov.

Pomoc príjemcovi je poskytovaná na dvojroèné obdobie

s vyplatením pomoci po realizácii a skonèení projektu.
Pomoc poskytnutá jednému príjemcovi nesmie presiah−
nu� 65% celkových oprávnených výdavkov a minimálny
podiel príjemcu na spolufinancovaní je 35 % opráv−
nených výdavkov.

V rámci výzvy je mo�né predklada� len projekty s jednou
intenzitou pomoci.

�iadate¾ musí preukáza� doklad o disponovaní s
finanènými prostriedkami na realizáciu projektu vo
výške 100% celkových výdavkov na projekt.

Príjemcami pomoci sú fyzické alebo právnické osoby
oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2
Obchodného zákonníka, registrované na území SR,
ktoré plánujú realizova� jednotlivé druhy oprávnených
projektov.
1. Malí a strední podnikatelia (MSP)
Urèujúcou definíciou MSP je definícia pou�itá v
Odporúèaní Európskej komisie è. 96/280/EC z 3. apríla
1996 týkajúca sa definície malých a stredných podnikov
, ktorá je uvedená v prílohe è. 1 Nariadenia Komisie (ES) 
è. 70/2001  z 12. januára 2001 o aplikácii èlánkov 87 a
88 Zmluvy o zalo�ení ES na poskytovanie štátnej pomo−
ci pre malých a stredných podnikate¾ov . S úèinnos�ou
od 1. januára 2005 je urèujúcou definícia uvedená v

Odporúèaní Európskej komisie o definícii mikro a
malých a stredných podnikov è. 361/2003/EC .
2. Ve¾kí podnikatelia 
Pomoc pod¾a schémy de minimis je mo�né poskytnú� aj
ve¾kému podnikate¾ovi. Ide o podnikate¾a v zmysle § 2
ods. 2 Obchodného zákonníka Slovenskej republiky,
ktorý nespadá pod definíciu malého a stredného pod−
nikate¾a, je registrovaný na území Slovenskej republiky a
nezamestnáva viac ako 1000 zamestnancov. 
3. Organizácie zriadené orgánmi štátnej a verejnej
správy
Pomoc pod¾a schémy schémy de minimis je mo�né
poskytnú� aj organizáciám zriadeným orgánmi štátnej a
verejnej správy, ktoré vykonávajú podnikate¾skú èinnos�,
sú úèastníkmi hospodárskej sú�a�e, a v ktorých je podiel
právnických osôb na základnom imaní alebo na hlaso−
vacích právach vyšší alebo rovný 51%. Pod pojmom
právnická osoba sa pritom rozumie taká právnická
osoba, u ktorej sa na základnom imaní alebo na hlaso−
vacích právach nepodie¾a osoba, ktorá je orgánom štát−
nej alebo verejnej správy. 

Uzávierka prijímania �iadostí:
�iadosti o poskytnutie NFP je mo�né poda� najneskôr
20. októbra 2006 do 16.00 hod.

((ppookkrraaèèoovvaanniiee  nnaa  ssttrr  88))

HANDLOVSKÉ NOVINY2. STRANA

OOZZ  PPaarraaddii  RRoommaa

KKttoossii  kkeeddyyssii  ppoovveeddaall::  
NNiiee  jjee  èèlloovveekkoomm  tteenn,,  kkttoo  ssaa  nneecchhccee  vvzzddeelláávvaa��  !!

Mesto Handlová v spolupráci s OZ Paradi Roma
ponúka všetkým NEZAMESTNANÝM a najmä rómskym spoluobèanom 

KURZY ŠITIA 
a VÝUÈBY VÝROBY ZÁMKOVEJ DLA�BY

KDE ? 
V priestoroch Rómskeho remeselného a školiaceho centra na Štrajkovej ulici v
Handlovej (ulica pri vstupe do Bane). 

KEDY ? 
Èas nerozhoduje, dôle�itá je chu� zaèa� !  Príïte sa pozrie� a pripojte sa k nám!
Ponúkame Vám BEZPLATNE: 
− kurzy šitia s certifikátom o absolvovaní 
− mo�nos� zlepši� si svoje zruènosti v dielni na výrobu zámkovej dla�by 
− vo¾ný prístup na internet ! 
Kontaktujte nás priamo v Rómskom remeselnom a školiacom stredisku alebo na
telefónnych èíslach:  0905 879 670 alebo 5476 493.

Pilier Cup 2006
Sedem nároèných ciest−  1 − Magor,
2 − Makak, 3 − Jéé, 4 − Offline, 5 −
Online, 6 − Armab, 7 −Okejka èakalo
na sú�a�iacich poèas Pilier Cup−u
2006, ktorý sa konal 19. augusta
2006 v Handlovej. Liezlo sa na Moste
smrti (takto ho nazval redaktor TV
JOJ po zatia¾ jedinom známom
smrte¾nom skoku) a sú�a�e sa
zúèastnilo 10 sú�a�iacich. Sú�a�ilo
sa v troch kategóriách:  A − do 10 r.,
B − do 15 r., D − nad 18 r. (mu�i).

Výsledky preteku
MMeennoo KKlluubb ÈÈaassyy  ssppoolluu PPooèèeett  nneevvyylleezzeennýýcchh
KKaatteeggóórriiaa  DD
Mišák Štefan Prometeus 07:42 0
Krchòavý Patrik HK Baník PD 13:07 0
Kohut František HK Baník PD 15:13 0
Harak Andrej Prometeus 11:20 1
Šebek Martin Prometeus 11:51 1
KKaatteeggóórriiaa  BB
Arendáš Branislav Prometeus 15:01 0
Novák Maroš Prometeus 12:11 1
Fleško Jozef Prometeus 08:50 4
KKaatteeggóórriiaa  AA
Balátova Irena Prometeus 0:20:43 0
Simová Patrícia Prometeus 0:06:48 0

ba�ky

Národná agentúra pre rozvoj stredného malého a stredného podnikania (NAPSMSP)


