
Investičná pomoc pre sociálne podniky  

Odporúčaný postup pre Registrovaný sociálny podnik  
uchádzajúci sa o investičnú pomoc 

    1. krok 

Informácie o  možnostiach získania investičnej pomoci a o prepojení návratnej a nenávratnej 
zložky 

Príslušná inštitúcia 

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky - Implementačná agentúra MPSVR SR 
https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/socialna-
ekonomika/regionalne-centra-socialnej-ekonomiky.html  
 

Činnosť Popis Vstupy Výstupy 

Poskytovanie informácií 
o podmienkach 
poskytovania 
investičnej pomoci 

- podmienky investičnej 
pomoci v zmysle zákona o 
sociálnej ekonomike  
 
- podmienky poskytnutia 
nenávratnej pomoci v zmysle 
Národného projektu 
Investičná pomoc pre 
sociálne podniky - 
nenávratná zložka 

Zákon 112/2018 Z.z. o sociálnej 
ekonomike 
 
Oznámenie o možnosti 
predkladania žiadostí o 
poskytnutie investičnej pomoci  
formou NFP na podporu RSP v 
rámci NP IPSP  
https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-
zamestnanosti/aktuality/narodny-
projekt-investicna-pomoc-pre-socialne-
podniky-nenavratna-
zlozka.html?page_id=1031144 

Poskytnuté 
základné 
informácie 
k podmienkam 
poskytovania IP 

Poskytovanie informácií 
k príprave investičného 
zámeru 

- pomoc pri príprave 
investičného zámeru v 
štruktúre podľa požiadaviek 
pre získanie návratnej aj 
nenávratnej pomoci 
 
- predbežný výpočet 
nenávratnej pomoci v zmysle 
vybraného Opatrenia NP IPSP 

Vzor investičného zámeru 
 
Oznámenie o možnosti 
predkladania žiadostí o 
poskytnutie investičnej pomoci  
formou NFP na podporu RSP v 
rámci NP IPSP  

Poskytnuté 
informácie k 
investičnému 
zámeru v rámci NP 
IPSP 

Poskytovanie informácií 
k Žiadosti o 
poskytnutie investičnej 
pomoci  formou NFP  v 
rámci NP IPSP  

- informácie k povinným 
prílohám vrátane Dohody 
o poskytnutí investičnej 
pomoci, informácie k 
procesu predloženia  Žiadosti 
o poskytnutie investičnej 
pomoci  formou NFP v rámci 
NP IPSP     
 
-  informovanie o potrebe 
registrácie do ITMS2014+  po 
podpise dohody o poskytnutí 
NFP 

Oznámenie o možnosti 
predkladania žiadostí o 
poskytnutie investičnej pomoci  
formou NFP na podporu RSP v 
rámci NP IPSP  

Poskytnuté 
informácie 
k Žiadosti o 
poskytnutie NFP v 
rámci NP IPSP 

https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/socialna-ekonomika/regionalne-centra-socialnej-ekonomiky.html
https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/socialna-ekonomika/regionalne-centra-socialnej-ekonomiky.html


    2. krok 

Uchádzanie sa o návratnú zložku na financovanie investičného zámeru 

Príslušná inštitúcia 
Banka, finančný sprostredkovateľ resp. iná právnická osoba v zmysle §17 ods. 3 
písm. b) zákona o sociálnej ekonomike 

Činnosť Popis Vstupy Výstupy 

Požiadanie o 
poskytnutie návratnej 
zložky na financovanie 
investičného zámeru 

- predloženie žiadosti o úver 
zo strany RSP  
 
- komunikácia banky/PO 
a RSP v kontexte posúdenia  
investičného zámeru 
 
- cizelovanie a dopracovanie 
investičného zámeru  
 
- schválenie alebo 
neschválenie žiadosti o úver 
ako návratnej formy 
financovania časti 
investičného zámeru  
 

Investičný zámer, ktorého 
súčasťou je okrem iného aj 
projekcia cash-flow na mesačnej 
báze aspoň na 1-2 roky dopredu 
a aktuálny rok pred investíciou 
 
Podklady a dokumenty slúžiace 

na: 

- preverenie subjektu (a jeho 

zástupcov) uchádzajúceho sa 

o úver 

- overenie investičného zámeru  

 

 
Úverová zmluva 
 
Formulár 
investičného 
zámeru  
RSP, ktorý je 
schválený zo 
strany finančného 
sprostredkovateľa, 
banky alebo inej 
PO v zmysle § 17 
ods. 3 písm. b)  
 
alebo 
 
neschválenie 
návratnej formy 
financovania časti 
investičného 
zámeru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

3. krok 

Uchádzanie sa resp. poskytovanie nenávratnej zložky na financovanie investičného zámeru 

Príslušná inštitúcia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

Činnosť Popis Vstupy Výstupy 

Predloženie  Žiadosti o 
poskytnutie investičnej 
pomoci formou NFP v 
rámci NP IPSP  

- predloženie žiadosti RSP  
 
-  komunikácia úradu a RSP, 
prípadné dopracovanie 
žiadosti  
 
- schválenie nenávratnej 
formy financovania časti 
investičného zámeru  
 
alebo 
 
- neschválenie nenávratnej 
formy financovania časti 
investičného zámeru 
 

Žiadosť o poskytnutie investičnej 
pomoci v rámci NP IPSP 

Dohoda  o 
poskytnutí NFP v 
rámci NP IPSP  

Realizácia investičného 
projektu v zmysle 
dohody o poskytnutí 
NFP z NP IPSP 

- predkladanie dokumentácie 
VO/O na kontrolu 
prostredníctvom ITMS2014+ 
 
- predkladanie žiadostí RSP o 
úhradu výdavkov -  
dokladovanie plnenia 
dohodnutých podmienok  

Príslušná dokumentácia RSP Úhrada výdavkov, 
plnenie 
merateľných 
ukazovateľov 

 


