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I. 

Týmto dodatkom sa mení znenie Schémy minimálnej pomoci poskytovanej prostredníctvom 

Programu podnikateľských partnerstiev za účelom podpory rozvojových aktivít slovenských 

podnikateľských subjektov evidovanej pod číslom DM 2/2019 nasledovne: 

II. 

1. Na titulnej strane v názve schémy sa dopĺňa text „v znení dodatku č. 1“.  
 

2. Na titulnej strane sa mení „(18. 2. 2019)“ na „DM-2/2019“. 
 

3. Na titulnej strane sa mení text „január 2019“ na text „júl 2020“. 
 

4. V článku D. Poskytovateľ pomoci a vykonávateľ schémy sa skratka „MZVaEZ SR“ 

mení na „MZVEZ SR“). 

5. Do článku  E. Príjemca pomoci sa vkladá nový bod 5. v znení „Viaceré oddelené právne 

subjekty, ktoré majú kontrolné podiely a iné funkčné, hospodárske a organizačné 

prepojenie, možno na účely uplatnenia tejto schémy pokladať za subjekty tvoriace jednu 

hospodársku jednotku. Táto hospodárska jednotka sa potom pokladá za relevantný 

podnik, t. j  za príjemcu pomoci. 

Pôvodný bod 5 sa mení na bod 6. 

 

6. V článku H. Oprávnené výdavky sa v bode 2. Cestovné náklady mení veľkosť písmena 

v prvom slovne z nevyhnutné“ na „Nevyhnutné“. 

 

7. V článku H. Oprávnené výdavky sa dopĺňa ods. 3:   

 

3. Náklady na projektové aktivity 

 

      a) výdavky na zaobstaranie hmotného a nehmotného majetku 

      b) demonštračný dovoz tovaru na zvýšenie povedomia 

      c) náklady na propagáciu 

      d) technická pomoc určená na vybudovanie efektívnejších pracovných postupov 

 

Ostatné body tohto článku sa prečíslujú. 

 

8. V článku H. Oprávnené výdavky sa v bode 3. Náklady na výkon projektových aktivít 

mení v písm. h) slovo „určenú“ na „určená“. 

 

III. 

 

1. Ostatné ustanovenia Schémy minimálnej pomoci poskytovanej prostredníctvom 

Programu podnikateľských partnerstiev za účelom podpory rozvojových aktivít 

slovenských podnikateľských subjektov evidovanej pod číslom DM 2/2019 zostávajú 

týmto dodatkom nedotknuté. 

 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia uvedenej schémy v znení 

dodatku v Obchodnom vestníku. 


