
 

Strana 1 z 4 

 

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

Predmet podpory NFP
1
 

1. Všeobecné informácie o projekte 

Názov projektu: Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First” 

Kód projektu: 313000J843 

Kód ŽoNFP: NFP313000J843 

Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie 

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) 

Prioritná os: 
3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP   

4 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji 

Špecifický cieľ: 
3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja 

4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji 

Kategórie regiónov: 
LDR – menej rozvinuté regióny 

MDR – rozvinutejšie regióny 

Oblasť intervencie: 066 - Pokročilé podporné služby pre MSP a skupiny MSP (vrátane riadenia, marketingových a projektových služieb) 

Hospodárska činnosť: 18 – Verejná správa 

 

2. Financovanie projektu 

Forma financovania: Číslo účtu vo formáte IBAN/banka: 

Zálohové platby: SK2002000000003839525658 

  

Predfinancovanie: - 

  

Refundácia: SK8102000000001693241062 

  

                                                 
1
 Rozsah údajov uvedených v rámci vzorového predmetu podpory bude v rozsahu tohto štandardného formuláru podporovaný výstupnou zostavou ITMS2014+. V prípade 

úpravy údajov zo strany RO nie je možné garantovať plnú kompatibilitu výstupnej zostavy s vlastným vzorom definovaným zo strany RO.  
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3. Miesto realizácie projektu 

Štát: Slovensko 

Región (NUTS II): Bratislavský kraj, Stredné Slovensko, Východné Slovensko, Západné Slovensko 

Vyšší územný celok 

(NUTS III): 

Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský 

kraj 

Okres (NUTS IV): - 

Obec: - 

 

4.      Popis cieľovej skupiny  

(relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF): 

 

 

5.  Hlavné aktivity projektu: 

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít 

projektu (v mesiacoch): 
86 

Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu 

(začiatok prvej hlavnej aktivity):  
5/2016 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu 

(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo 

viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje 

v rovnaký čas): 

6/2023 
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Zoznam hlavných aktivít projektu: 

Hlavná aktivita 1 313J84300001 - Monitoring podnikateľského prostredia mimo BSK 

Hlavná aktivita 2 313J84300002 - Monitoring podnikateľského prostredia v rámci BSK 

Podporné aktivity projektu 

Podporné aktivity projektu sú nasledovné:   
Aktivity vecne súvisiace s hlavnými aktivitami projektu, ktoré podporujú ich realizáciu v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP a z hľadiska výdavkov sú vymedzené paušálnou sadzbou. 

 

6. Merateľné ukazovatele projektu: 

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu: 

Hlavná aktivita projektu Merateľný ukazovateľ projektu Merná jednotka Cieľová hodnota Čas plnenia 

313J84300001 - Monitoring 

podnikateľského prostredia 

mimo BSK 

Počet zrealizovaných informačných 

aktivít 

počet 188 E - k dňu ukončenia aktivity 

K - koniec realizácie projektu 

313J84300002 - Monitoring 

podnikateľského prostredia v 

rámci BSK 

Počet zrealizovaných informačných 

aktivít 

počet 25 E - k dňu ukončenia aktivity 

K - koniec realizácie projektu 

313J84300001 - Monitoring 

podnikateľského prostredia 

mimo BSK 

Počet hodnotení, analýz a štúdií 

zrealizovaných v rámci projektu 

počet 85 K – koniec realizácie projektu 

313J84300002 - Monitoring 

podnikateľského prostredia v 

rámci BSK 

Počet hodnotení, analýz a štúdií 

zrealizovaných v rámci projektu 

počet 11 K – koniec realizácie projektu 

 

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu: 

Kód Názov Merná 

jednotka 

Celková cieľová 

hodnota 

Príznak rizika Relevancia k HP 

P0589 Počet zrealizovaných počet 213 nie PraN 
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informačných aktivít 

P0865 Počet hodnotení, 

analýz a štúdií 

zrealizovaných v 

rámci projektu 

počet 96 nie UR 

 

7. Iné údaje na úrovni projektu: 

Kód Názov Merná jednotka Relevancia k HP 

D0175 Počet uplatnených opatrení prispôsobených aktuálnym 

potrebám a zlyhaniam trhu v prostredí MSP 

počet N/A 

D0283 Počet návštevníkov webového sídla počet N/A 

D0284 Počet zobrazení webového sídla počet N/A 

D0249 Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu 

mimo technickej pomoci OP/OP TP  

FTE  RN 

D0250 Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím 

refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP  

FTE RN  

D0251 Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku 

refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP 

FTE  RN  

D0256 Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku 

refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP  

FTE  RN  

D0257 Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, 

národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo 

technickej pomoci OP/OP TP 

FTE  RN  

D0258 Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením 

osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu 

mimo technickej pomoci OP/OP TP  

FTE  RN  

D0259 Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok 

tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej 

pomoci OP/OP TP  

FTE  RN  

D0261 Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)  Eur  RN  

D0262 Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)  Eur  RN 

D0263 Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)  Eur  RN  

D0264 Mzda žien refundovaná z projektu (medián)  Eur  RN 

D0266 Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu   %  RN 

D0267 Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu  %  RN 
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8.  Rozpočet projektu: 

Priame výdavky:  

Typ aktivity 

313030031A056 - Monitorovanie podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First“ 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

313J84300001 - Monitoring 

podnikateľského prostredia mimo BSK 
7 092 532,85 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

013 – Softvér 

022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí 

518 - Ostatné služby 

521 - Mzdové výdavky 

930 - Rezerva na nepredvídané výdavky 

 

84 234,70 

115 777,79 

 

3 783 253,26 

3 083 099,00 

26 168,10 

Priame výdavky:  

Typ aktivity 

313040012A059 - Podpora činnosti a rozvoj podnikateľského centra v BSK (NPC v Bratislave) s cieľom etablovania podpornej inštitúcie pre MSP, ako aj 

záujemcov o podnikanie 

 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

313J84300002 - Monitoring 

podnikateľského prostredia v rámci BSK 

 

944 331,57 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

013 - Softvér  

022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí 

518 - Ostatné služby 

521 - Mzdové výdavky 

930 - Rezerva na nepredvídané výdavky 

 

11 215,38 

15 415,17 

 

503 719,28 

410 497,60 

3 484,14 
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Nepriame výdavky: 

 

Podporné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

313J843P0002 - Podporné aktivity 385 387,38 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

902 - Paušálna sadzba na nepriame 

výdavky určené na základe nákladov na 

zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 

ods. 1,písm. b) 

385 387,38 

Nepriame výdavky: 

Podporné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

313J843P0001 - Podporné aktivity 51 312,20 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

902 - Paušálna sadzba na nepriame 

výdavky určené na základe nákladov na 

zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 

ods. 1,písm. b) 

51 312,20 

Zazmluvnená výška NFP 

Celková výška oprávnených výdavkov (EUR) 8 473 564,00 

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty 

vytvárajúce príjem (EUR) 
- 

Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR (%) 100,00 % 

Maximálna výška nenávratného finančného 

príspevku (EUR) 
 8 473 564,00 

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov 

žiadateľa (EUR) 
 0,00 

 


