
                 

 

 

 

 

 

 

 

Výzvy na podporu výskumno-vývojových kapacít v rámci OPVaI 
 Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti dopravných prostriedkov pre 21. storočie, 

kód OPVAI-VA/DP/2018/1.1.3-06 

 Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Priemysel pre 21. storočie  OPVaI-
VA/DP/2018/1.1.3-07 

 Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravé potraviny a životné prostredie OPVaI-
VA/DP/2018/1.1.3-08 

 Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel 
OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09 

 Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke 
technológie OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-10 

 
 

Zoznam povinných dokumentov vyžadovaných prostredníctvom  Žiadosti o 

predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia 

príspevku (pred Rozhodnutím o schválení ŽoNFP) 
 
 

2.1.9 Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu 

- Originál alebo úradne overená fotokópia dokladu o disponovaní s finančnými 

prostriedkami na spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu za žiadateľa. 

Zabezpečenie môže byť napríklad preukázané týmito dokladmi: 

a) Potvrdením komerčnej banky/ Potvrdením zo štátnej pokladnice, že žiadateľ 

disponuje požadovanou výškou finančných prostriedkov (napr. výpis z 

bankového účtu, resp. doklad z banky o disponibilnom zostatku na účte), 

doklad nesmie byť starší ako 10 pracovných dní ku dňu jeho predloženia;   

b) Prísľubom úveru z komerčnej banky, resp. inej finančnej inštitúcie s oprávnením 

na poskytovanie úverov (indikatívnyúverový prísľub), ktorý je podmienený 

pridelením NFP, na základe ktorého sa prísľub zmení na úver;   

c) Úverovou zmluvou; 

d) Existujúcou úverovou zmluvou slúžiacou na prevádzku žiadateľa.  

Kombináciou vyššie uvedených, resp. analogických dokladov - príslušný dokument musí 

dokázať, že žiadateľ nebude mať problém spolufinancovať svoju časť rozpočtu 

projektu. 

V prípade Štátnej pokladnice predloží žiadateľ/partner originál alebo úradne overenú 

fotokópiu potvrdenia o vedení účtu s uvedením zostatku na tomto účte. V prípade 0 % 

spolufinancovania nerelevantné. 

- V prípade projektu generujúceho príjem je potrebné ďalej predložiť originál alebo 

úradne overenú fotokópiu dokladu o disponovaní s finančnými prostriedkami na 

zabezpečené ďalšie zdroje financovania projektu na úhradu výdavkov 

neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na 

spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery (ak relevantné). 

Poznámka: preukázanie prostredníctvom jedným alebo kombináciou viacerých 

dokumentov v zmysle bodov a) až d)  

- Čestné vyhlásenie (bez osobitnej prílohy) o zabezpečení zdrojov financovania na 

úhradu všetkých neoprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu, ktoré vznikli 

v schvaľovacom procese (ak relevantné)a ktoré vzniknú v priebehu realizácie aktivít 

projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa projektu. 

 

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/aktuality-hlavne/357-va-vyhlasila-vyzvu-na-podporu-vyskumno-vyvojovych-kapacit-v-oblasti-dopravnych-prostriedkov-pre-21-storocie-kod-opvai-va-dp-2018-1-1-3-06
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/aktuality-hlavne/357-va-vyhlasila-vyzvu-na-podporu-vyskumno-vyvojovych-kapacit-v-oblasti-dopravnych-prostriedkov-pre-21-storocie-kod-opvai-va-dp-2018-1-1-3-06
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018113-07/
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018113-07/
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018113-08/
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018113-08/
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018113-09/
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018113-09/
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018113-10/
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018113-10/


2.1.10 Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, 

ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli 

právoplatne odsúdení za niektorý z nasledujúcich trestných činov  

 

- Originál alebo úradne overená kópia výpisu z registra trestov žiadateľa, štatutárneho 

zástupcu, štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu žiadateľa , prokuristu/-ov 

a osoby splnomocnenej zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP, a to nie staršií ako 3 

mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP, preukazujúci, že neboli právoplatne odsúdení za 

niektorý z nasledujúcich trestných činov: 

o trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ 

(§ 261-§ 263 Trestného zákona30) 

o niektorý z trestných činov korupcie (§ 328 - § 336 

Trestného zákona) 

o trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti 

(§ 233 - § 234 Trestného zákona) 

o trestný čin založenia, zosnovania a podporovania 

zločineckej skupiny (§ 296 Trestného zákona) 

o trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní 

o a verejnej dražbe (§ 266 až § 268 Trestného zákona) 

 

2.1.11 Podmienka, že žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným rozsudkom 

uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu 

poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa 

osobitného predpisu 

- Originál alebo úradne overená kópia výpisu z registra trestov žiadateľa (v čase pred 

vydaním rozhodnutia o schválení ŽoNFP), a to nie staršie ako 3 mesiace ku dňu 

predloženia na VA. UPOZORNENIE: Podmienka sa nevzťahuje na právnické osoby v 

súlade s § 5 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

2.3.1 Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je 

oprávnená na financovanie z OP VaI: 

- V prípade, ak finančnou kontrolou ŽoNFP vzniknú neoprávnené výdavky, alebo budú 

identifikované iné nedostatky vyžadujúce si úpravu rozpočtu, bude žiadateľovi 

prostredníctvom Žiadosti o predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie 

podmienok poskytnutia príspevku zaslaná požiadávka na jeho úpravu v zymsle 

pokynov, ktoré budú uvedené v predmetnej žiadosti. 
 

2.8.2 Podmienka oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu 

plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000 

- stanovisko Ministerstva životného prostredia SR preukazujúce, že projekt nemá 

nepriaznivý vplyv na územia sústavy NATURA 2000 (ak relevantné) 

Poznámka: relevantné pre žiadateľa, ktorý rieši projekt s celonárodnou pôsobnosťou 

a zároveň v čase predkladania ŽoNFP dokladoval splnenie predmetnej podmienky 

poskytnutia príspevku formou potvrdenia o odoslaní projektu na posúdenie súladu s 

požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000. 

 

 

Zoznam povinných dokumentov vyžadovaných prostredníctvom  Žiadosti 

o doplnenie náležitostí potrebných k zmluve o poskytnutí NFP 
 

Originál alebo úradne overená fotokópia zmluvy/zmlúv o zriadení účtu/účtov v zmysle bodu: 

- Prijímateľ/partneri predložia zmluvy o zriadení účtov či už z komerčnej banky alebo zo 

štátnej pokladnice (záleží od subjektu), pre potreby projektu. Na projekt musí byť 

vytvorený samostatný účet. 

Identifikácia systému platieb a účtov 

- Prílohu na vyplnenie posiela VA mailom ako žiadosť o doplnenie náležitostí potrebných 

k zmluve o poskytnutí NFP. 



Podpisové vzory  -  1x originál s úradne overenou pravosťou podpisu 

- Prílohu na vyplnenie posiela VA mailom ako žiadosť o doplnenie náležitostí potrebných 

k zmluve o poskytnutí NFP (dokumenty musia byť overené notárom).  

Poznámka: Žiadateľ predkladá podpisový vzor za štatutárneho zástupcu/zástupcov 

a ním/nimi splnomocnené osoby v konaní pre projekt. 

Plnomocenstvo - 1x  originál s úradne overenou pravosťou podpisu 

- Prílohu na vyplnenie posiela VA mailom ako žiadosť o doplnenie náležitostí potrebných 

k zmluve o poskytnutí NFP (dokumenty musia byť overené notárom) 

Poznámka: Dokument predkladá žiadateľ za osobu, ktorá je štatutárnym zástupcom 

splnomocnená v konaní pre projekt. 

Systém financovanie 

Žiadateľ si zvolí požadovaný systém financovania, pričom si vyberá z  nasledujúcich možností: 

- predfinancovanie 

- refundácia 

- kombinácia predfinancovania a refundácie 


