
reg. č. 61/2021 -2060-423 0-AWJ2-1

DODATOK č. 1 
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

č. 61/2021-2060-4230-AWJ2

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Dodatok“) medzi:

Poskytovateľom
názov: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
sídlo: Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
IČO: 30 416 094
(ďalej ako „Riadiaci orgán“ alebo „RO“)

v zastúpení
názov: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
sídlo: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava
IČO: 00 686 832
konajúci: Ing. Katarína Rochovská, generálna tajomníčka služobného úradu,

na základe poverenia č. 01113/2022-4250-94350 zo dňa 05.10.2022

(ďalej ako „Sprostredkovateľský orgán“ alebo „SO“)

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho 
orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra sprostredkovateľským 
orgánom č. 842/AE30/2019, resp. 314/2019-2060-2250 zo dňa 18. decembra 2019 
v platnom znení

(ďalej ako „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom
názov: Lipoprint, s.r.o.
sídlo: Kukučínova 316/7, 971 01 Prievidza
IČO: 47607963
konajúci: Ing. Ján Sleziak, konateľ

(ďalej ako „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako 
„Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)
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PREAMBULA

(A) Poskytovateľ a Prijímateľ uzatvorili dňa 25.01.2022 Zmluvu o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku č. 61/2021-2060-4230-AWJ2 (ďalej len „Zmluva 
o poskytnutí NFP“), ktorej predmetom bolo spolufinancovanie Prijímateľom 
realizovaného projektu s názvom: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
Lipoprint s.r.o., vo fáze rozvoja, zavedením inovatívnej technológie, kód ITMS2014+ 
projektu: 313031AWJ2 (ďalej len „Projekt“).

(B) Zmluvné strany sa v zmysle článku 6 „ZMENA ZMLUVY“ zmluvy dohodli 
na nasledovných zmenách Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú predmetom tohto 
Dodatku v článku I. Zmluvné strany sa dohodli aj na ďalších súvisiacich úpravách 
svojho vzťahu uvedených v článku II. a III. tohto Dodatku.

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1. Článok 3 odsek 3.1 zmluvy sa nahrádza nasledovným znením:
„Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) neuplatňuje sa,
b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 183 

900,00 EUR (slovom: jednostoosemdesiattritisícdeväťsto eur a nula centov),
c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 156 315,00 EUR 

(slovom: jednostopäťdesiatšesťtisíctristopäťnásť eur), čo predstavuje 85 % (slovom: 
osemdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít 
Projektu podľa ods. 3.1 písm. b) tohto článku zmluvy,

d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 15 % (slovom: pätnásť 

percent), čo predstavuje sumu 27 585,00 EUR (slovom: 
dvadsaťsedemtisícpäťstoosemdesiatpäť eur) z Celkových oprávnených 
výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1 písm. b) tohto článku 
zmluvy a

(ii) neuplatňuje sa,
(iii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov 

na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít 
Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o 
poskytnutí NFP.

2. Príloha č. 2 zmluvy sa nahrádza novým znením, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku 
ako jeho neoddeliteľnú súčasť.

3. Príloha č. 3 zmluvy sa nahrádza novým znením, ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku 
ako jeho neoddeliteľnú súčasť.

Strana 2 z 4



ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, 
svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšom znení.

2. Na pojmy, skratky a definície použité v tomto Dodatku sa vzťahujú ustanovenia 
a výkladové pravidlá uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ z článku I. tohto 
Dodatku nevyplýva inak.

3. Právne účinky zmien uvedených v článku I. tohto Dodatku sa riadia čl. 6 ods. 6.18 
zmluvy. Ustanovenie článku 6 ods. 6.15 zmluvy tým nie je dotknuté.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok je uzatvorený dňom neskoršieho podpisu obidvoch Zmluvných strán 
a účinnosť nadobúda v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka kalendárnym dňom 
nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom 
registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, je rozhodujúce 
zverejnenie tohto Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé 
zverejnenie tohto Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje 
Prijímateľa.

2. Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí tohto Dodatku dostane 
Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3. Tento Dodatok j e neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu 
a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich Zmluvné prejavy sú dostatočne 
slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali tento Dodatok v núdzi ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na 
znak súhlasu ho podpísali.
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Prílohy:

Príloha č. 1 Predmet Podpory NFP
Príloha č. 2 Podrobný rozpočet projektu

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa:

Podpis:.......................................
Ing. Katarína Rochovská, generálna tajomníčka služobného úradu

Za Prijímateľa, v Prievidzi, dňa:

Podpis: .......................................
Ing. Ján Sleziak, konateľ
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M IN ISTERSTVO
INVESTÍCII. REGIONÁLNEHO ROZVOJA 
A INFORMATIZÁCIE 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte
Názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Lipoprint s.r.o., vo fáze rozvoja, zavedením inovatívnej technológie

Kód projektu: 313031AWJ2

Kód ŽoNFP: NFP313030AWJ2

Operačný program: 311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 313030 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP (ex PO3 OPVaI)

Konkrétny cieľ: 313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Kategórie regiónov: LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:

Oblasť intervencie: 

Hospodárska činnosť:

313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

001 - Všeobecné výrobné investície v malých a stredných podnikoch ("MSP") 

07 - Iné nešpecifikované výrobné odvetvia
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2. Financovanie projektu
Forma financovania: Predfinancovanie: IBAN Banka Platnosť od Platnosť do

SK0675000000004019727662 Československá obchodná banka, 10. 1. 2022 31. 12. 2023
a.s.

Refundácia: IBAN Banka Platnosť od Platnosť do

SK0675000000004019727662 Československá obchodná banka, 10. 1. 2022 31. 12. 2023
a.s.

3.A Miesto realizácie projektu
P.č. Štát Región Vyšší územný celok Okres Obec

(NUTS II) (NUTS III) (NUTS IV)

1. Slovensko Západné Slovensko Trenčiansky kraj Prievidza Prievidza

Poznámka k miestu realizác ie č. 1: Prenájom nebytových priestorov ul. Alexandra Rudnaya 14, 971 01 Prievidza, LV č. 6379, parcely číslo 392, 393

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného 
územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny
Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 2

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity): 8.2022

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, 
ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):

9.2022

Predmet podpory 
28.9.2022 13:49
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5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt: LIPOPRINT, S.R.O. Identifikátor (IČO): 47607963

Hlavné aktivity projektu

1. 313AWJ200001 - Rozvoj existujúceho MSP

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít:

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované
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6. Merateľné ukazovatele projektu
6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód: P0091 Merná jednotka: FTE

Merateľný ukazovateľ: Nárast zamestnanosti v podporovaných Čas plnenia: 
podnikoch

K - koniec realizácie projektu 
U - v rámci udržateľnosti 

projektu

Celková cieľová hodnota: 1,0000

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Subjekt: LIPOPRINT, S.R.O. Identifikátor (IČO): 47607963

Konkrétny cieľ: 313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Typ aktivity: 313030031A050 - Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne 
segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP)

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 313AWJ200001 - Rozvoj existujúceho MSP 1

Kód: P0284 Merná jednotka: podniky

Merateľný ukazovateľ: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Celková cieľová hodnota: 1,0000

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Subjekt: LIPOPRINT, S.R.O. Identifikátor (IČO): 47607963

Konkrétny cieľ: 313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Typ aktivity: 313030031A050 - Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne
segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP)

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 313AWJ200001 - Rozvoj existujúceho MSP 1

Kód: P0288 Merná jednotka: podniky

Merateľný ukazovateľ: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu
predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové

Celková cieľová hodnota: 

Typ závislosti ukazovateľa:

0,0000

Subjekt: LIPOPRINT, S.R.O. Identifikátor (IČO): 47607963

Konkrétny cieľ: 313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Typ aktivity: 313030031A050 - Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne
segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP)

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 313AWJ200001 - Rozvoj existujúceho MSP 0
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Kód: P0289 Merná jednotka: podniky

Merateľný ukazovateľ: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom 
predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové

Čas plnenia:

Celková cieľová hodnota: 

Typ závislosti ukazovateľa:

K - koniec realizácie projektu 

0,0000

Subjekt: LIPOPRINT, S.R.O. Identifikátor (IČO): 47607963

Konkrétny cieľ: 313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Typ aktivity: 313030031A050 - Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne 
segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP)

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 313AWJ200001 - Rozvoj existujúceho MSP 0

Kód: P0301 Merná jednotka: počet

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených MSP prevádzkovaných 
osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín

Čas plnenia:

Celková cieľová hodnota: 

Typ závislosti ukazovateľa:

K - koniec realizácie projektu 

0,0000

Subjekt: LIPOPRINT, S.R.O. Identifikátor (IČO): 47607963

Konkrétny cieľ: 313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Typ aktivity: 313030031A050 - Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne 
segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP)

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 313AWJ200001 - Rozvoj existujúceho MSP 0

Kód: P0302 Merná jednotka: podniky

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených nových podnikov Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Celková cieľová hodnota: 0,0000

Typ závislosti ukazovateľa:

Subjekt: LIPOPRINT, S.R.O. Identifikátor (IČO): 47607963

Konkrétny cieľ: 313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Typ aktivity: 313030031A050 - Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne 
segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP)

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 313AWJ200001 - Rozvoj existujúceho MSP 0

Kód: P0512 Merná jednotka: počet

Merateľný ukazovateľ: Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Celková cieľová hodnota: 0,0000

Typ závislosti ukazovateľa:

Subjekt: LIPOPRINT, S.R.O. Identifikátor (IČO): 47607963

Konkrétny cieľ: 313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Typ aktivity: 313030031A050 - Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne
segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP)

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 313AWJ200001 - Rozvoj existujúceho MSP 0
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Kód: P0513 Merná jednotka: počet

Merateľný ukazovateľ: Počet produktov, ktoré sú pre trh nové Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Celková cieľová hodnota: 0,0000

Typ závislosti ukazovateľa:

Subjekt: LIPOPRINT, S.R.O. Identifikátor (IČO): 47607963

Konkrétny cieľ: 313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Typ aktivity: 313030031A050 - Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne
segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP)

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 313AWJ200001 - Rozvoj existujúceho MSP 0

Kód: P0535 Merná jednotka: počet

Merateľný ukazovateľ: Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Celková cieľová hodnota: 0,0000

Typ závislosti ukazovateľa:

Subjekt: LIPOPRINT, S.R.O. Identifikátor (IČO): 47607963

Konkrétny cieľ: 313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Typ aktivity: 313030031A050 - Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne 
segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP)

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 313AWJ200001 - Rozvoj existujúceho MSP 0

Kód: P0760 Merná jednotka: počet

Merateľný ukazovateľ: Počet inovovaných procesov Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Celková cieľová hodnota: 1,0000

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Subjekt: LIPOPRINT, S.R.O. Identifikátor (IČO): 47607963

Konkrétny cieľ: 313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Typ aktivity: 313030031A050 - Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne
segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP)

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 313AWJ200001 - Rozvoj existujúceho MSP 1

Kód: P0869 Merná jednotka: FTE

Merateľný ukazovateľ: Počet novovytvorených pracovných miest Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu
obsadených osobami zo znevýhodnených
sociálnych skupín Celková cieľová hodnota: 0,0000

Typ závislosti ukazovateľa:

Subjekt: LIPOPRINT, S.R.O. Identifikátor (IČO): 47607963

Konkrétny cieľ: 313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Typ aktivity: 313030031A050 - Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne
segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP)

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 313AWJ200001 - Rozvoj existujúceho MSP 0
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6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová 

hodnota
Príznak
rizika

Relevancia k HP Typ závislosti 
ukazovateľa

P0091 Nárast zamestnanosti 
v podporovaných podnikoch

FTE 1,0000 Nie PraN, UR Súčet

P0284 Počet podnikov, ktoré dostávajú 
granty

podniky 1,0000 Nie PraN, UR Súčet

P0288 Počet podnikov, ktoré dostávajú 
podporu s cieľom predstaviť výrobky, 
ktoré sú pre firmu nové

podniky 0,0000 Nie UR

P0289 Počet podnikov, ktoré dostávajú 
podporu s cieľom predstaviť výrobky, 
ktoré sú pre trh nové

podniky 0,0000 Nie UR

P0301 Počet podporených MSP 
prevádzkovaných osobami zo 
znevýhodnených sociálnych skupín

počet 0,0000 Nie PraN, UR

P0302 Počet podporených nových podnikov podniky 0,0000 Nie PraN, UR

P0512 Počet produktov, ktoré sú pre firmu 
nové

počet 0,0000 Nie PraN, UR

P0513 Počet produktov, ktoré sú pre trh nové počet 0,0000 Nie PraN, UR

P0535 Počet vzniknutých start-up a spin-off 
podnikov

počet 0,0000 Nie UR

P0760 Počet inovovaných procesov počet 1,0000 Nie PraN, UR Súčet

P0869 Počet novovytvorených pracovných 
miest obsadených osobami zo 
znevýhodnených sociálnych skupín

FTE 0,0000 Nie PraN, UR

7. Iné údaje na úrovni projektu
Subjekt: LIPOPRINT, S.R.O. Identifikátor (IČO): 47607963

Kód Názov Merná jednotka Relevancia k HP

D0152 Počet podnikov zapojených do dodávateľských reťazcov veľkých 
domácich a nadnárodných spoločností

podniky N/A

D0186 Počet produktov dodávaných do dodávateľských reťazcov veľkých 
domácich a nadnárodných spoločností

počet N/A

D0211 Príjmy/tržby podniku EUR N/A

D0272 Príjmy/tržby z predaja produktov vplyvom projektu EUR N/A

1 ™  s  P S I
2 0 1 4 +  w B m
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8. Rozpočet projektu
8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt: LIPOPRINT, S.R.O. Identifikátor (IČO): 47607963

Výška oprávnených výdavkov: 183 900,00 €

Priame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov

Konkrétny cieľ: 313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja 183 900,00 €

Typ aktivity: 313030031A050 - Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných 
nástrojov (úverové programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, 
fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP)

183 900,00 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 313AWJ200001 - Rozvoj existujúceho MSP 183 900,00 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 1.1 - 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 183 900,00 €

Merná jednotka Množstvo Jednotková suma Suma

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - 022 - Samostatné hnuteľné veci ks 1 183 900,00 € 
a súbory hnuteľných vecí

183 900,00 €

Nepriame výdavky

Konkrétny cieľ: 313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Celková výška oprávnených výdavkov

0,00 €

Podporné aktivity: 1. 313AWJ2P0001 - Podporné aktivity 0,00 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: nezaevidované

8.2 Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP
Celková výška oprávnených výdavkov: 183 900,00 €

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem: 0,00 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 85,0000 %

Výška nenávratného finančného príspevku: 156 315,00 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 27 585,00 €

1 ™  s  B M B
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Príloha č. 2 D odatku č.1 Zm luvy  o NFP Prílo h a  č. 3 R o zp o čet p ro jektu

Podrobný rozpočet projektu

H la v n á  a k t iv ita  p ro je k t u  - Rozvoj existujúceho MSP

Názov výdavku Skupina výdavkov
Merná

jednotka
Počet

jedn otiek

Jednotková
cena
(EUR)

O právnené výdavky 
celkom  
(EUR)

Spôsob stanovenia výšky výdavkov
V ecný popis výdavku 

(kom entár k rozpočtu)

Digitálne produkčné zariadenie
022 Samostatné hnuteľné 
veci a súbory hnuteľných 
vecí

ks 1 183 900,00 183 900,00 prieskum trhu

Digitálne produkčné zariadenie je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov projektu a pre 
realizáciu aktivít projektu. Bližší popis je uvedený v prílohe č. 6 Doplňujúce údaje. 
Výška výdavku na zaškolenie personálu s prevádzkou digitálneho produkčného 
zariadenia je 0 EUR. Suma upravnená v zmysle vysúťaženej ceny s dodávateľom 
CPO s.r.o.

Spolu  (C elko vé  o p rávn en é  v ý d a v k y  projektu) 183 900,00
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