Odpovede na často kladené otázky (FAQ)
k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu
a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach RIS3 SK v Bratislavskom kraji s
kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20

1. V rámci výzvy OPVAI-MH/DP/2018/2.2.2-20 bolo dňa 15. 1. 2019 zverejnené Usmernenie č.
1, v dôsledku ktorého je potrebné v systéme ITMS2014+ znovu vygenerovať už predtým
existujúcu žiadosť o poskytnutie NFP. Vypracované a do systému ITMS2014+ už vložené
dokumenty preukazujúce oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti
posudzovania vplyvov na životné prostredie a oprávnenosť z hľadiska súladu s
požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000 však
obsahujú kód skôr vytvorenej žiadosti o poskytnutie NFP z ITMS2014+, ktorý už nie je
platný, pretože došlo k zmene žiadosti (vytvoreniu novej žiadosti). Ako máme v takomto
prípade postupovať (vybavenie nového dokumnetu, s novým kódom žiadosti o poskytnutie
NFP môže trvať aj 30 dní)?
ODPOVEĎ:
Pri predkladaní príloh ŽoNFP, ktorými žiadateľ preukazuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku
č. 22 - Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov
navrhovanej činnosti na životné prostredie a č. 23 - Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s
požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000, je dôležité, aby
z predložených dokumentov vyplýval súlad údajov na predložených prílohách s údajmi uvedenými
v predloženej ŽoNFP. Nejde pri tom o údaje týkajúce sa kódu ŽoNFP, ale o údaje týkajúce sa napr.
rozsahu navrhovanej činnosti či lokalizácie projektu (činnosti).
Vo Vami popisovanom prípade je postačujúce, aby ste predložili už platné vyjadrenia zodpovedných
orgánov a nesúlad v kóde ŽoNFP, ktorý je na vyjadrení zodpovedného orgánu uvedený, s kódom
ŽoNFP, ktorý bude projektu pridelený v ITMS 2014+ pri opätovnom predložení ŽoNFP, vysvetlili na
samostatnom dokumente, ktorý predložíte spolu s predmetnou prílohou ŽoNFP.
Dovoľujeme si Vás upozorniť na skutočnosť, že poskytovateľ nevyžaduje uvádzanie kódu ŽoNFP na
potvrdeniach preukazujúcich splnenie vyššie uvedených podmienok poskytnutia príspevku. V čase,
kedy žiadateľ žiada zodpovedné orgány o vydanie príslušného stanoviska, nemusí nevyhnutne
disponovať a vo väčšine prípadov ani nedisponuje kódom predloženej ŽoNFP, keďže tento kód je
ŽoNFP pridelený v ITMS 2014+, a teda súvisí so spôsobom predkladania ŽoNFP a nijako nesúvisí s
obsahovou náplňou pripravovanej ŽoNFP.

2. Môžeme predložiť žiadosť o poskytnutie NFP v rámci domény Zdravé potraviny a životné
prostredie v prípade, ak máme v predmete podnikania zapísaný výskum a vývoj v oblasti
spoločenských a humanitných vied?

1

ODPOVEĎ:
Riešenie konkrétnej výskumno-vývojovej úlohy vedúcej k dosiahnutiu inovácie môže (bez ohľadu na
to, o ktorú doménu RIS3 SK ide) realizovať aj subjekt pôsobiaci v odvetví M72 Vedecký výskum
a vývoj. V takom prípade je však nevyhnutné, aby súčasťou projektu, resp. členom partnerstva
projektu bol aj subjekt, prostredníctvom ktorého bude zabezpečené splnenie následnej, ďalšej časti
podmienky poskytnutia príspevku č. 13 – Podmienka oprávnenosti aktivít projektu, a to podmienky
zabezpečenia praktického uplatnenia, t. j. následného zhodnotenia a zavedenia do produkčného
procesu dosiahnutej inovácie, resp. inovácií, pričom tento proces musí nadväzovať a byť priamym
dôsledkom realizácie činností vykonaných v prvej časti realizácie hlavných aktivít projektu
„priemyselný výskum“ a/alebo „experimentálny vývoj“, t. j. musí ísť o praktické uplatnenie tej
inovácie, resp. inovácií, ktoré boli dosiahnuté v priebehu realizácie projektu.
Uvedené subjekty/podniky sú potom povinné spĺňať podmienku preukázania pôsobenia v súlade so
zameraním projektu:
a) buď v jednom z hlavných odvetví, ktorými je charakterizovaná stanovená doména, alebo
b) v niektorom z odvetví reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci príslušného
hlavného odvetvia, ktorým je charakterizovaná stanovená doména, pričom v danom prípade
musí byť:
i) v rámci domény Dopravné prostriedky pre 21. storočie odberateľom nového/inovovaného
produktu, prípadne produktu, ktorého výroba je výsledkom aplikácie nového/inovovaného
procesu, subjekt pôsobiaci v príslušnom hlavnom odvetví, v rámci ktorého je funkčná
väzba identifikovaná a
ii) v rámci ostatných domén:
odberateľom nového/inovovaného produktu, prípadne produktu, ktorého výroba je
výsledkom aplikácie nového/inovovaného procesu,
alebo
dodávateľom pre výrobu nového/inovovaného produktu, prípadne produktu, ktorého
výroba je výsledkom aplikácie nového/inovovaného procesu,
subjekt pôsobiaci v príslušnom hlavnom odvetví, v rámci ktorého je funkčná väzba
identifikovaná.

3. Akým spôsobom je možné financovať vývoj/výrobu prototypu? Je možné výdavky spojené
s výrobou/vývojom prototypu na základe projektovej dokumentácie zaradiť do skupiny
oprávnených výdavkov 518 - Ostatné služby?
Je možné výdavky na vypracovanie podrobnej konštrukčnej dokumentácie k výrobe/vývoju
prototypu zaradiť do skupiny oprávnených výdavkov 518 - Ostatné služby? Je možné
výdavky na funkčné skúšky prototypu u akreditovanej externej organizácie zaradiť do
skupiny oprávnených výdavkov 518 - Ostatné služby?

ODPOVEĎ:
V nadväznosti na Vašu otázku uvádzame, že každý výdavok vynaložený účtovnou jednotkou podlieha
účtovaniu podľa postupov účtovania v zmysle príslušného opatrenia Ministerstva financií SR, ktoré
explicitne stanovuje spôsob, akým sa každý konkrétny výdavok zaradí do príslušnej účtovnej skupiny.
Zároveň platí, že spôsob účtovania výdavkov vynaložených v súvislosti s realizáciou projektu v rámci
účtovnej jednotky musí byť identický s ich zatriedením do jednotlivých skupín oprávnených výdavkov
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v rámci rozpočtu projektu. V zmysle podmienok výzvy (príloha č. 5 výzvy – Podmienky oprávnenosti
výdavkov) sú v skupine 518 Ostatné služby oprávnené nasledovné typy výdavkov:
- nákup nehmotného majetku, ktorého doba životnosti je dlhšia ako jeden rok a ocenenie nižšie alebo
rovné sume podľa osobitného predpisu, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky
(prijímateľa/partnera) nebol zaradený ako dlhodobý nehmotný majetok;
- nákup zmluvného výskumu/vývoja (v prípade, ak vynaložené výdavky na vývoj nespĺňajú podmienku
aktivácie) za predpokladu, že vynakladanie oprávnených výdavkov začne až na základe účinnej
zmluvy uzavretej medzi riešiteľom (dodávateľom) a zadávateľom (prijímateľom/partnerom), pričom
výdavky na nákup zmluvného výskumu/vývoja môžu predstavovať maximálne 50% zo
súčtu celkových oprávnených výdavkov hlavných aktivít „priemyselný výskum“ a/alebo
„experimentálny vývoj“ v rámci rozpočtu jednotlivého člena partnerstva, t. j. žiadateľa/
prijímateľa/partnera;
- operatívny nájom strojov, prístrojov, zariadení, vybavenia a laboratórnych nástrojov počas obdobia
ich využívania v rámci hlavných aktivít „priemyselný výskum“ a/alebo „experimentálny vývoj“;
- externé riadenie hlavných aktivít „priemyselný výskum“ a/alebo „experimentálny vývoj“.
V kontexte Vašej otázky uvádzame, že vzhľadom na charakter a predpokladaný priebeh činností
realizovaných v rámci projektu (výskumno-vývojové aktivity) je možné považovať výdavky na
zabezpečenie rôznych druhov merania, testovania, resp. skúšok za výdavky vynaložené na nákup
zmluvného výskumu/vývoja pri súčasnom zachovaní zásad hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti
a účinnosti takýchto výdavkov.
V súvislosti s vývojom prototypov uvádzame, že tento môže prebiehať dvoma rôznymi spôsobmi:
1) prostredníctvom vlastných činností žiadateľa/partnera, t. j. interným spôsobom; v takom
prípade si v zmysle podmienok výzvy žiadateľ/partner môže uplatniť v rozpočte projektu
oprávnené výdavky v skupinách 112 Zásoby (nákup spotrebného materiálu, komponenty,
ktoré nemajú charakter dlhodobého hmotného majetku), 521 Mzdové výdavky (mzdové
výdavky odborného personálu), resp. 551 Odpisy (v prípade, ak komponenty potrebné pre
vývoj (zostrojenie) prototypu majú charakter dlhodobého hmotného majetku, t. j. ich
ocenenie je vyššie ako 1 700,- Eur a doba životnosti dlhšia ako jeden rok) alebo
2) prostredníctvom nákupu už vyvinutého prototypu, t. j. externým spôsobom; v prípade, ak je
výdavok spojený s nákupom zmluvného vývoja účtovaný účtovnou jednotkou v skupine 518
Ostatné služby, pričom je zrejmé, že nepodlieha aktivácii do dlhodobého
hmotného/nehmotného majetku (podmienky, resp. výnimky za ktorých vynaložené náklady
na vývoj nepodliehajú aktivácii sú explicitne stanovené v postupoch účtovania vydaných
formou nariadenia MF SR), môže byť, v zmysle podmienok stanovených výzvou, oprávneným
výdavkom v rámci hlavných aktivít projektu „priemyselný výskum“ a/alebo „experimentálny
vývoj“; v prípade, ak je výdavok na vývoj aktivovaný do dlhodobého hmotného/nehmotného
majetku, a teda účtovaný na príslušných účtoch, oprávneným výdavkom sú náklady na jeho
odpisy.

4. V prípade, ak žiadateľ/partner nemôže preukázať svoje pôsobenie v niektorom z hlavných
odvetví príslušnej domény a súlad projektu so stratégiou RIS3 SK preukazuje
prostredníctvom pôsobenia v odvetví, ktoré reprezentuje funkčnú väzbu existujúcu v rámci
príslušného hlavného odvetvia, ktorým je charakterizovaná stanovená doména, je možné
preukázanie existencie dodávateľsko-odberateľských vzťahov až v budúcnosti, t. j.
budúcich dodávateľsko-odberateľských vzťahov/väzieb (napr. zmluvou o budúcej zmluve)?
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ODPOVEĎ:
V prípade, že žiadateľ/partner nepôsobí v hlavnom odvetví ale v niektorom z odvetví
reprezentujúcom funkčné väzby na hlavné odvetvie, ktorými je charakterizovaná niektorá
z príslušných domén inteligentnej špecializácie, je povinný preukázať:
-

v prípade domény Dopravné prostriedky pre 21. Storočie, že odberateľom
nového/inovovaného produktu (prípadne produktu, ktorého výroba je výsledkom aplikácie
nového/inovovaného procesu) je subjekt pôsobiaci v príslušnom hlavnom odvetví, v rámci
ktorého je funkčná väzba identifikovaná; resp.

-

v prípade ostatných domén, že
o

odberateľom nového/inovovaného produktu (prípadne produktu, ktorého výroba je
výsledkom aplikácie nového/inovovaného procesu)

alebo
o dodávateľom pre výrobu nového/inovovaného produktu (prípadne produktu,
ktorého výroba je výsledkom aplikácie nového/inovovaného procesu)
je subjekt pôsobiaci v príslušnom hlavnom odvetví, v rámci ktorého je funkčná väzba
identifikovaná.
Uvedenú podmienku je v čase predloženia ŽoNFP možné preukázať len na úrovni predikcie:
-

formou čestného vyhlásenia žiadateľa vo formulári ŽoNFP, resp.

-

formou čestného vyhlásenia partnera, ktoré je súčasťou prílohy č. 10 ŽoNFP – Vyhlásenie
o partnerstve a zároveň

-

popisom predpokladaných odberateľsko-dodávateľských vzťahov v rámci prílohy č. 5 –
Doplňujúce údaje, v časti 4. Súlad projektu s RIS3 SK (kde sú žiadateľ/partner okrem iného
povinní identifikovať a vecne popísať odberateľské vzťahy subjektu pôsobiaceho v odvetví,
ktoré reprezentuje funkčnú väzbu so subjektmi pôsobiacimi v príslušnom hlavnom odvetví).

Reálne naplnenie uvedenej podmienky bude poskytovateľom overované počas účinnosti Zmluvy
o poskytnutí NFP.

5. Ak je partnerom projektu výskumná organizácia, prehlasuje sa ako veľký podnik, t.j. musí
v rámci žiadosti o poskytnutie NFP predložiť Vyhlásenie sa za veľký podnik?

ODPOVEĎ:
Výskumné organizácie podľa bodu 2) podmienky poskytnutia príspevku č. 1b. - Právna forma
oprávneného partnera sú v zmysle podmienok stanovených výzvou považované za veľký podnik.
V prípade výskumnej organizácie je preto v rámci prílohy č. 2 ŽoNFP – Vyhlásenie o veľkosti podniku
potrebné potvrdiť a predložiť formulár „Vyhlásenie sa za veľký podnik“.

6. V prípade, ak žiadateľ/partner nemôže preukázať svoje pôsobenie v niektorom z hlavných
odvetví príslušnej domény a súlad projektu so stratégiou RIS3 SK preukazuje
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prostredníctvom pôsobenia v odvetví, ktoré reprezentuje funkčnú väzbu existujúcu v rámci
príslušného hlavného odvetvia, ktorým je charakterizovaná stanovená doména, je možné
preukázať dodávateľsko-odberateľské vzťahy aj so zahraničným dodávateľom/
odberateľom?

ODPOVEĎ:
V prípade preukázania príslušnosti k určenej doméne inteligentnej špecializácie SR (RIS3 SK)
prostredníctvom pôsobenia podniku žiadateľa/partnera v niektorom z odvetví reprezentujúcich
funkčné väzby existujúce v rámci príslušného hlavného odvetvia, ktorým je charakterizovaná
stanovená doména, je možné, aby bola v takomto prípade splnená podmienka, podľa ktorej musí
byť:
-

-

odberateľom nového/inovovaného produktu, prípadne produktu, ktorého výroba je
výsledkom aplikácie nového/inovovaného procesu,
alebo
dodávateľom pre výrobu nového/inovovaného produktu, prípadne produktu, ktorého
výroba je výsledkom aplikácie nového/inovovaného procesu,

subjekt pôsobiaci v príslušnom hlavnom odvetví, v rámci ktorého je funkčná väzba identifikovaná
prostredníctvom subjektu pôsobiaceho v zahraničí.

7. V rámci výzvy nie sú ako oprávnené výdavky stanovené výdavky na nákup dlhodobého
hmotného majetku, ale len zásob, t. j. majetku oceneného do sumy 2 400 EUR. Akým
spôsobom je teda možné realizovať nákup komponentov?

ODPOVEĎ:
V nadväznosti na Vašu otázku uvádzame, že v zmysle podmienok stanovených príslušnou výzvou
v rámci jej prílohy č. 5 – Podmienky oprávnenosti výdavkov sú vo Vami popísanej situácii relevantné
nasledovné skupiny oprávnených výdavkov:
1) Skupina 112 Zásoby – kam je možné zaradiť:
-

nákup hmotného majetku, ktorého doba životnosti je dlhšia ako jeden rok a ocenenie
nižšie alebo rovné sume podľa osobitného predpisu (t. j. v prípade dlhodobého
hmotného majetku sume 1 700,- EUR), ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky
(prijímateľa /partnera) nebol zaradený ako dlhodobý hmotný majetok alebo

-

nákup spotrebného materiálu nevyhnutného pre výkon činnosti odborného personálu
výlučne v súvislosti s realizáciou hlavných aktivít „priemyselný výskum“ a/alebo
„experimentálny vývoj“ a

2) Skupina 551 Odpisy – kam je možné zaradiť odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného
majetku používaného v rámci realizácie hlavných aktivít projektu „priemyselný výskum“
a/alebo „experimentálny vývoj“.
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V prípade komponentov je potrebné posúdiť, akú charakteristiku vo väzbe na jednotlivé relevantné
skupiny oprávnených výdavkov spĺňajú. Zároveň je potrebné pri ich účtovaní, resp. pri zaúčtovaní ich
nákupu v príslušnej účtovnej jednotke dodržiavať princípy a zásady stanovené v rámci postupov
účtovania (Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/200292). Ak spĺňajú charakteristiku spotrebného materiálu, je možné ich zaúčtovať do účtovnej skupiny
112 Zásoby, ak svojim charakterom napĺňajú definíciu dlhodobého hmotného majetku, je potrebné
zaúčtovať ich na príslušný majetkový účet, pričom v takomto prípade sú oprávneným výdavkom
náklady na ich odpisy počas obdobia ich využívania na realizáciu hlavných aktivít „priemyselný
výskum“ a/alebo „experimentálny vývoj“. V danej súvislosti je potrebné zdôrazniť, že spôsob
účtovania nákupov v jednotlivých účtovných skupinách účtovnej jednotky musí byť v prípade
výdavkov, resp. nákladov, ktoré sú oprávnenými výdavkami projektu, totožný so zaradením týchto
výdavkov do jednotlivých skupín v rámci rozpočtu projektu, t. j. nie je možné napr. účtovnú položku
zaúčtovanú v spoločnosti žiadateľa/partnera na majetkový účet zaradiť v rámci rozpočtu
predkladaného projektu do skupiny 112 Zásoby.

8. Sídlo žiadateľa, ako aj plánovaného partnera projektu, ktorý je výskumnou organizáciou, sa
nachádza na oprávnenom území a zároveň aj všetky aktivity projektu budú realizované na
oprávnenom územi. V rámci výzvy sú ako oprávnené výdavky stanovené aj výdavky na
nákup zmluvného výskumu/vývoja a možnosť ďalších spolupracujúcich organizácií.
Je možné, v situácii, keď v rámci oprávneného územia sa nenachádzajú pracoviská s
potrebným prístrojovým meracím vybavením, mať v rámci projektu ako spolupracujúce
organizácie aj pracoviská mimo oprávneného územia, ktoré majú potrebné testovacie
zariadenia a sú schopné vykonať potrebné materiálové skúšky ako službu, t. j. podľa nášho
zadanie vykonať testy, skúšky a merania, z ktorých by nám bol dodaný výstup a
materiálový rozbor?

ODPOVEĎ:
Predmetná výzva pozná pojem žiadateľ/partner, t. j. členovia partnerstva, ktorí musia spĺňať výzvou
presne stanovené podmienky. V rámci prílohy č. 5 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov je však
stanovená ako oprávnená skupina 518 Ostatné služby, v rámci ktorej je oprávneným výdavkom aj
„nákup zmluvného výskumu/vývoja (v prípade, ak vynaložené výdavky na vývoj nespĺňajú
podmienku aktivácie) za predpokladu, že vynakladanie oprávnených výdavkov začne až na základe
účinnej zmluvy uzavretej medzi riešiteľom (dodávateľom) a zadávateľom (prijímateľom/partnerom),
pričom výdavky na nákup zmluvného výskumu/vývoja môžu predstavovať maximálne 50% zo súčtu
celkových oprávnených výdavkov hlavných aktivít „priemyselný výskum“ a/alebo „experimentálny
vývoj“ v rámci rozpočtu jednotlivého člena partnerstva, t. j. žiadateľa/prijímateľa/partnera“.
Oprávnené výdavky na nákup zmluvného výskumu/vývoja je žiadateľ/partner vždy povinný verejne
obstarať, resp. obstarať postupom v súlade s inštrukciami uvedenými v Príručke k procesu verejného
obstarávania pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty operačného programu Výskum a
inovácie v gescii MH SR pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016, ktorá je zverejnená na
webovom sídle www.opvai.sk v časti Dokumenty/Metodické dokumenty v gescii MH SR, a preto je
možné, aby dodávateľom daného výdavku (služby) bol subjekt pôsobiaci mimo oprávneného územia
za predpokladu, že výsledok zmluvného výskumu/vývoja bude použitý na oprávnenom území
žiadateľom/partnerom, ktorý si daný zmluvný výskum obstaral, resp. verejne obstaral.
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Zároveň musia byť splnené nasledovné podmienky:


zmluvný dodávateľ (riešiteľ), resp. poskytovateľ výskumných a/alebo vývojových služieb
musí mať danú činnosť v zmysle platnej legislatívy zapísanú v predmete podnikania
príslušného registra;



v prípade, ak jednotlivý člen partnerstva bude niektorú z hlavných aktivít „priemyselný
výskum“ a/alebo „experimentálny vývoj“, resp. ich časť realizovať prostredníctvom
zmluvného výskumu/vývoja, musí byť výška relevantných oprávnených výdavkov (t. j.
osobných výdavkov na odborný personál, výdavkov na nákup spotrebného materiálu
nevyhnutného pre výkon činnosti odborného personálu, výdavkov na operatívny nájom, ako
aj odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku) primeraná výške podielu činností
vykonávaných v rámci uvedených hlavných aktivít interne, t. j. prostredníctvom vlastných
výskumno-vývojových kapacít konkrétneho člena partnerstva.

Zároveň je možné, aby žiadateľ/partner pri realizácii projektu využil aj spoluprácu s inými subjektmi,
ktoré nie sú ani členmi partnerstva, ani zmluvnými dodávateľmi projektu – môže ísť o spoluprácu
s akýmkoľvek subjektom, ktorý na základe dohody/zmluvy o spolupráci vykoná určité činnosti priamo
na základe zadania žiadateľa/partnera; takýto subjekt nie je oficiálnym partnerom projektu, jeho
výdavky spojené s prácami pre projekt nemôžu byť súčasťou oprávnených výdavkov projektu
a zároveň mu nevznikajú nijakú práva na výsledky/výstupy realizácie projektu; takýto spolupracujúci
subjekt môže vykonávať svoje činnosti aj mimo územia oprávneného na poskytnutie pomoci v zmysle
podmienok stanovených výzvou.

9. Je postačujúci prieskum trhu a výber dodávateľa na základe rozhodnutia komisie
pracovníkov žiadateľa v prípade, ak v rámci realizovaného verejného obstarávania ide o
podlimitnú zákazku pre hranicu služieb?
V prípade, ak z troch cenových ponúk len jeden potencionálny dodávateľ potvrdí, že je
vlastníkom zariadení potrebných na realizáciu meraní, predloží cenovú ponuku, a teda
nemožno preukázaľne realizovať požadované služby u iného dodávateľa, je písomná
komunikácia s dodávateľmi a dodané prieskumy trhu dostatočným podkladom na
preukázanie, že požadovanú službu na území SR vie realizovať len jeden dodávateľ?

ODPOVEĎ:
Pri realizácii verejného obstarávania, prípadne uskutočnení nákupu postupom stanoveným
poskytovateľom, ako aj pri riešení situácií, ktoré v rámci uvedených proces môžu vzniknúť, je
potrebné postupovať v zmysle inštrukcií uvedených v Príručke k procesu verejného obstarávania pre
dopytovo-orientované projekty a národné projekty operačného programu Výskum a inovácie v gescii
MH SR pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016, ktorá je zverejnená na webovom sídle
www.opvai.sk v časti Dokumenty/Metodické dokumenty v gescii MH SR.
Pri predkladaní žiadosti o poskytnutie NFP je v rámci prílohy č. 4 žiadosti o poskytnutie NFP –
Dokumentácia k oprávneným výdavkom, časti 4.2 Dokumentácia k stanoveniu výšky
výdavkov potrebné predložiť všetku podpornú dokumentáciu k realizovaným prieskumom trhu
v zmysle inštrukcií uvedených v prílohe č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa, kapitola 3.1 Vypracovanie
a povinné prílohy formulára ŽoNFP.
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