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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľ usmernenia 

Cieľom usmernenia č. 2 k výzve na predkladanie projektových zámerov s kódom OPVaI-
MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01 (ďalej len „výzva“) je úprava výzvy a jej príloh v súvislosti so snahou 
optimalizovať súbor podmienok pre posúdenie projektového zámeru v kontexte existujúcej právnej 
úpravy a s prihliadnutím na materiálno - technické, ako i kapacitné zázemie časti oprávnených 
partnerov, zohľadňujúc pri tom charakter realizovaných hlavných aktivít, čo v konečnom dôsledku 
môže prispieť k zvýšeniu absorpčnej kapacity výzvy a kvality predkladaných projektových zámerov.  

 

Právny základ 

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 6 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 (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“). 

Usmernením č. 2 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade 
s ustanovením § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza 
k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

Popis a zdôvodnenie zmeny  

Úpravy vyplývajúce z Usmernenia č. 2 boli vykonané v nasledovných dokumentoch výzvy: 

- v texte výzvy: 

 bol v rámci podmienky pre posúdenie projektového zámeru č. 5. Podmienka, že 
projektový zámer je realizovaný na oprávnenom území doplnený text v znení 
„V súlade s čl. 70 ods. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 
zo 17. decembra 2013 v platnom znení a vzhľadom na charakter relevantných hlavných 
aktivít projektového zámeru môžu byť v rámci tejto výzvy hlavné aktivity „priemyselný 
výskum“ a/alebo „experimentálny vývoj“, resp. akákoľvek ich časť realizované aj mimo 
oprávneného územia, a to v Bratislavskom kraji, za predpokladu, že predmetné 
aktivity, resp. ich časť bude realizovaná partnerom (partnermi), ktorý je výskumnou 
organizáciou podľa podmienky pre posúdenie projektového zámeru č. 1b - Právna forma 
oprávneného partnera a žiadateľ preukáže prínos týchto aktivít, resp. ich častí v prospech 
oprávneného územia“; 

 bola v rámci podmienky pre posúdenie projektového zámeru č. 5. Podmienka, že 
projektový zámer je realizovaný na oprávnenom území v súvislosti s doplneným 
textom vložená poznámka pod čiarou č. 36 v znení: „Možnosť realizovať výzvou 
stanovené hlavné aktivity projektového zámeru, resp. ich časť mimo oprávneného územia 
je uplatniteľná výlučne za predpokladu jej schválenia zo strany Monitorovacieho výboru 
pre OP VaI“. 

 

Dôvodom doplnenia výzvy o vyššie uvedený text a poznámku pod čiarou č. 36 v rámci 
podmienky pre posúdenie projektového zámeru č. 5. Podmienka, že projektový zámer je 
realizovaný na oprávnenom území bolo rozšíriť oblasť pôsobnosti predmetnej podmienky 
pre posúdenie projektového zámeru prostredníctvom flexibility, ktorú poskytovateľovi dáva k 
dispozícii znenie čl. 70 ods. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre 
rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné 
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 
Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie 
Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej len „všeobecné nariadenie“). 
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V zmysle danej právnej úpravy môže poskytovateľ odsúhlasiť realizáciu operácie (projektu) 
mimo oblasti programu, ale v rámci Európskej Únie za predpokladu, že sú splnené všetky 
nasledovné podmienky: 

a) operácia je v prospech oblasti programu;  
b) celková suma pridelená v rámci programu na operácie umiestnené mimo oblasti 

programu nepresahuje 15 % podpory poskytnutej z EFRR na úrovni prioritnej osi;  
c) monitorovací výbor odsúhlasil operáciu alebo príslušné druhy operácií; 
d) povinnosti orgánov zodpovedných za program, ktoré súvisia s riadením, kontrolou a 

auditom a týkajú sa operácie, plnia orgány zodpovedné za program, v rámci ktorého je 
na danú operáciu poskytnutá podpora, alebo uzatvoria dohody s orgánmi v oblasti, v 
ktorej sa operácia realizuje. 

Poskytovateľ pristúpil k aplikácii možnosti, ktorú mu uvedená právna úprava ponúka s cieľom 
využiť existujúcu výskumnú infraštruktúru a kapacity výskumných organizácií, ktorých 
pôsobisko sa vo veľkej miere nachádza na území Bratislavského kraja v prospech zvýšenia 
kvality realizovaných projektových zámerov. Uvedené opatrenie výraznou mierou prispeje 
k dosahovaniu cieľov a výstupov realizácie jednotlivých hlavných aktivít projektových zámerov 
prostredníctvom rozšírenia portfólia partnerov projektových zámerov o výskumné organizácie 
disponujúce špičkovými výskumno - vývojovými kapacitami, a to jednak z kvantitatívneho, ako 
aj kvalitatívneho hľadiska. 

Vzhľadom na podmienky pre posúdenie projektového zámeru stanovené vo výzve (konkrétne 
napr. podmienka, že predmetom prevádzkovej časti projektového zámeru musí byť nielen 
dosiahnutie inovácií, ale aj zabezpečenie ich praktického uplatnenia, t.j. ich zavedenie do 
produkčného procesu), ako aj vzhľadom na podmienky, ktoré sú stanovené pre aplikáciu 
možnosti realizovať relevantné hlavné aktivity, resp. ich časť mimo oprávneného územia 
v rámci Bratislavského kraja (daná možnosť je relevantná výlučne pre partnerov, ktorí sú 
výskumnými organizáciami pri realizácii hlavných aktivít „priemyselný výskum“ a/alebo 
„experimentálny vývoj“), je možné konštatovať, že realizácia relevantných hlavných aktivít, 
resp. ich častí mimo oprávneného územia bude predstavovať prínos v prospech 
oprávneného územia. 

V nadväznosti na podmienky participácie výskumných organizácií na realizácii projektových 
zámerov stanovené výzvou (môžu sa podieľať výlučne na realizácii prevádzkovej časti 
projektového zámeru, pričom jej podiel na celkových oprávnených výdavkoch projektového 
zámeru môže predstavovať maximálne 60%, výskumné organizácie môžu kumulatívne znášať 
maximálne 15% z hodnoty celkových oprávnených výdavkov projektového zámeru), ako aj 
vzhľadom na finančné prostriedky alokované poskytovateľom na príslušnú výzvu, nebolo 
v danom prípade potrebné stanoviť percentuálny limit na rozsah pomoci poskytnutej m imo 
oprávnené územie. 

Dôvodom vloženia poznámky pod čiarou č. 36 bola skutočnosť, že aplikácia ustanovenia 
o možnosti realizovať relevantné hlavné aktivity, resp. ich časť mimo oprávneného územia 
v rámci Bratislavského kraja podlieha v zmysle čl. 70 ods. 2 písm. c) schváleniu 
Monitorovacím výborom pre OP VaI. Schvaľovací proces bude v danom prípade uskutočnený 
prostredníctvom procedúry pre rollam, pričom sa dá predpokladať, že v čase zverejnenia 
výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP v druhom kole výberu projektov bude 
predmetné ustanovenie už schválené. 

  

 
- v prílohe č. 1 výzvy - Formulár projektového zámeru vrátane záväzných formulárov, vo 

formulári projektového zámeru: 
 
 v nadväznosti na doplnenie uskutočnené v súvislosti s rozšírením rozsahu pôsobnosti 

podmienky pre posúdenie projektového zámeru č. 5 - Podmienka, že projektový zámer 
je realizovaný na oprávnenom území v texte výzvy boli záväzné formuláre 
projektového zámeru označené písmenom „A“ a písmenom „B“ doplnené o tabuľku č. 4A. 
- Miesto realizácie projektového zámeru mimo oprávneného územia, ktorú je 
žiadateľ v spolupráci s príslušnými partnermi povinný vyplniť v prípade, ak súčasťou 
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projektového zámeru sú hlavné aktivity, resp. ich časti realizované mimo oprávneného 
územia, t.j. v Bratislavskom kraji. 
 
 

Dôvodom doplnenia uvedenej prílohy výzvy bolo premietnuť do nej vyššie uvedené doplnenie 
textu výzvy týkajúce sa rozšírenia rozsahu pôsobnosti podmienky pre posúdenie projektového 
zámeru č. 5 - Podmienka, že projektový zámer je realizovaný na oprávnenom území.  

 
 

- v prílohe č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa:  

 v kapitole 3. Podmienky pre posúdenie projektového zámeru, v kategórií podmienok 
pre posúdenie projektového zámeru - Oprávnenosť miesta realizácie projektového 
zámeru bolo v rámci podmienky pre posúdenie projektového zámeru č. 5 - Podmienka, 
že projektový zámer je realizovaný na oprávnenom území v nadväznosti na doplnenie 
uskutočnené v texte výzvy vykonané doplnenie textu podmienky a vloženie poznámky 
pod čiarou č. 28 týkajúce sa možnosti realizovať relevantné hlavné aktivity, resp. ich časť 
mimo oprávneného územia v rámci Bratislavského kraja.  

 

Dôvodom doplnenia uvedenej prílohy výzvy bolo premietnuť do nej vyššie uvedené doplnenie 
textu výzvy týkajúce sa rozšírenia rozsahu pôsobnosti podmienky pre posúdenie projektového 
zámeru č. 5 - Podmienka, že projektový zámer je realizovaný na oprávnenom území.  

 

- v prílohe č. 5 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov: 

 v nadväznosti na doplnenie uskutočnené v súvislosti s rozšírením rozsahu pôsobnosti 
podmienky pre posúdenie projektového zámeru č. 5 - Podmienka, že projektový zámer 
je realizovaný na oprávnenom území v texte výzvy boli ustanovenia kapitoly 1.3 
Územná oprávnenosť výdavkov doplnené o: 

a) text v znení „V súlade s čl. 70 ods. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení a vzhľadom na charakter 
relevantných hlavných aktivít projektu môžu byť v rámci tejto výzvy, ako aj následne 
v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP hlavné aktivity „priemyselný výskum“ 
a/alebo „experimentálny vývoj“, resp. akákoľvek ich časť realizované aj mimo 
oprávneného územia, a to v Bratislavskom kraji, za predpokladu, že predmetné 
aktivity, resp. ich časť bude realizovaná partnerom (partnermi), ktorý je výskumnou 
organizáciou a žiadateľ preukáže prínos týchto aktivít, resp. ich častí v prospech 
oprávneného územia. Uvedené ustanovenie sa rovnako aplikuje aj na výdavky 
vzniknuté mimo oprávneného územia, a to v Bratislavskom kraji“ a 

b) poznámku pod čiarou č. 20 v znení „Možnosť realizovať stanovené hlavné aktivity 
projektu, resp. ich časť mimo oprávneného územia je uplatniteľná výlučne za 
predpokladu jej schválenia zo strany Monitorovacieho výboru pre OP VaI“. 

 

Dôvodom doplnenia uvedenej prílohy výzvy bolo premietnuť do nej vyššie uvedené doplnenie 
textu výzvy týkajúce sa rozšírenia rozsahu pôsobnosti podmienky pre posúdenie projektového 
zámeru č. 5 - Podmienka, že projektový zámer je realizovaný na oprávnenom území.  

 

- v prílohe č. 7 výzvy – Podmienky poskytnutia príspevku pre projekty zamerané na podporu 
vzniku a činnosti technologicko - inovačných platforiem: 
 
 v nadväznosti na doplnenie uskutočnené v texte výzvy bolo v rámci podmienky 

poskytnutia príspevku č. 18. - Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom 
území vykonané doplnenie textu podmienky a vloženie poznámky pod čiarou č. 45 
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týkajúce sa možnosti realizovať relevantné hlavné aktivity, resp. ich časť mimo 
oprávneného územia v rámci Bratislavského kraja. 

 

Dôvodom doplnenia uvedenej prílohy výzvy bolo premietnuť do nej vyššie uvedené doplnenie 
textu výzvy týkajúce sa rozšírenia rozsahu pôsobnosti podmienky pre posúdenie projektového 
zámeru č. 5 - Podmienka, že projektový zámer je realizovaný na oprávnenom území, 
nakoľko predmetné rozšírenie bude relevantné aj pre príslušnú podmienku poskytnutia 
príspevku, ktorá bude súčasťou výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP v druhom 
kole výberu projektov. 

 

Usmernením č. 2 sa v plnom rozsahu nahrádza: 

- text výzvy; 
- príloha č. 1 výzvy - Formulár projektového zámeru vrátane záväzných formulárov, formulár 

projektového zámeru; 
- príloha  č.  2 výzvy –  Príručka pre žiadateľa; 
- príloha  č.  5 výzvy -   Podmienky oprávnenosti výdavkov; 
- príloha č. 7 výzvy - Podmienky poskytnutia príspevku pre projekty zamerané na podporu 

vzniku a činnosti technologicko - inovačných platforiem. 
 

Dokument výzvy a predmetné prílohy výzvy sú zverejnené v úplnom znení vo forme so sledovaním 
vykonaných zmien na webovom sídle www.opvai.sk. 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV 

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 06. 11. 2018.  

Zmeny vykonané Usmernením č. 2 sa vzťahujú na všetky projektové zámery predložené ku dňu 
nadobudnutia účinnosti Usmernenia č. 2, ako aj na všetky projektové zámery predložené po 
nadobudnutí účinnosti Usmernenia č. 2. 

Žiadatelia, ktorí doručili projektové zámery poskytovateľovi pred nadobudnutím účinnosti 
Usmernenia č. 2 a zmeny vykonané Usmernením č. 2 majú vplyv na ich projektové zámery, 
budú vyzvaní na úpravu projektového zámeru za účelom jeho zosúladenia so zmenami 
vykonanými Usmernením č. 2.  

 

http://www.opvai.sk/

