
Ako pracovať s výzvou a dokumentmi k výzve  

Správne vypracovanie ŽoNFP vyžaduje, aby žiadateľ/partner okrem samotného textu výzvy pracoval s viacerými dokumentmi nevyhnutnými na správne 
vyplnenie formulára ŽoNFP a predložil všetky prílohy ŽoNFP v súlade s podmienkami stanovenými SO pre OP VaI. Vo výzve a v Príručke pre žiadateľa sú 
pri jednotlivých podmienkach poskytnutia príspevku priamo uvedené odkazy na relevantné dokumenty.  

Tento dokument slúži pre získanie väčšieho prehľadu a ľahšiu orientáciu žiadateľa/partnera s výzvou a všetkými relevantnými dokumentmi. 
 

 
Metodické dokumenty OP VaI platné pre všetky výzvy v gescii MH SR 

(na webovom sídle OP VaI v časti Dokumenty) 

1. Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP (časť Metodické dokumenty v gescii MH SR) 

2. Vzor Zmluvy o partnerstve (časť Metodické dokumenty v gescii MH SR) 

3. Príručka k procesu verejného obstarávania (časť Metodické dokumenty v gescii MH SR) 

4. Príručka pre prijímateľa (časť Metodické dokumenty v gescii MH SR) 

5. Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP – príklad (časť Metodické dokumenty v gescii MH SR) 

6. Overenie podmienky podniku v ťažkostiach (časť Metodické dokumenty v gescii MH SR) 

7. Vzory úverových prísľubov (časti Spolupráca s bankami v gescii MH SR  

a Spolupráca s lízingovými spoločnosťami v gescii MH SR) 

8. Kritériá na výber dopytovo - orientovaných projektov (časť Metodické dokumenty v gescii MH SR) 

9. Manuál pre informovanie a komunikáciu (časť Informovanie a komunikácia) 

Prílohy k výzve 

1. Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov  

2. Príručka pre žiadateľa o NFP 

3. Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom  

projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja 

v znení dodatku č. 2 

4. Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov  

5. Podmienky oprávnenosti výdavkov 

6. Produktové línie a podporované odvetvia pre domény RIS3 SK 

Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov: 

1. príloha č. 4 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávneným výdavkom  

- 4.1 Podrobný rozpočet projektu 

- 4.2 Dokumentácia k stanoveniu výšky 

výdavkov 

- 4.3 Value for Money 

2. príloha č. 5 ŽoNFP – Doplňujúce údaje 

- 5.1 Personálne matice  

3. príloha č. 6 ŽoNFP – Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa/partnera 

4. príloha č. 7 ŽoNFP – Test podniku v ťažkostiach 

5. príloha č. 8 ŽoNFP – Dokument preukazujúci oprávnenosť  

                                            z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti   

                                            posudzovania vplyvov na životné prostredie 

6. príloha č. 10 ŽoNFP – Vyhlásenie o partnerstve 
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