Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie

vydáva

USMERNENIE č. 2
k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20
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Dátum účinnosti usmernenia č. 2:
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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD
Cieľ usmernenia
Cieľom usmernenia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku (ďalej len „ŽoNFP“ alebo „žiadosť o NFP“) s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20 (ďalej len
„výzva“) je úprava výzvy a jej príloh v súvislosti s aplikáciou ustanovenia § 1, ods. 1 a ods. 3, písm. c)
zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti
byrokracii) v rámci relevantných podmienok poskytnutia príspevku a v nadväznosti na danú aplikáciu
úprava výzvy a jej príloh vo väzbe na technické možnosti systému ITMS2014+v procese overovania
ich splnenia.

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 nasledovnom dokumente výzvy:

-

v prílohe č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa o NFP:


v rámci popisu podmienky poskytnutia príspevku č. 10a. 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 trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných
záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za
trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe boli na základe
aktuálnej situácie vykonané nasledovné úpravy:
 bol upravený spôsob, akým žiadateľ, štatutárny orgán žiadateľa, každý člen
štatutárneho orgánu žiadateľa, prokurista/i, osoba splnomocnená zastupovať
žiadateľa v konaní o ŽoNFP preukazuje splnenie tejto podmienky poskytnutia
príspevku v závislosti od skutočnosti, či ide o:
-

štátneho občana SR, ktorý je zaregistrovaný v rámci záložky „Subjekty a osoby“
v ITMS2014+ alebo

-

štátneho občana SR, ktorý neposkytol súhlas na vyžiadanie výpisu z registra
trestov, resp. nebolo možné ho zaregistrovať v rámci záložky „Subjekty a osoby“
v ITMS2014+ (napr. z technických dôvodov) alebo

-

štátneho občana mimo SR;

 bol upravený spôsob, akým poskytovateľ overuje splnenie tejto podmienky poskytnutia
príspevku vo väzbe na skutočnosť, či žiadateľ, štatutárny orgán žiadateľa, každý člen
štatutárneho orgánu žiadateľa, prokurista/i, osoba splnomocnená zastupovať
žiadateľa v konaní o ŽoNFP je:
-

štátnym občanom SR, ktorý poskytol súhlas na vyžiadanie výpisu z registra
trestov a zároveň je zaregistrovaný v rámci záložky „Subjekty a osoby“
v ITMS2014+ alebo
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-

štátnym občanom SR, ktorý neposkytol súhlas na vyžiadanie výpisu z registra
trestov. prípadne nebolo možné ho zaregistrovať v rámci záložky „Subjekty
a osoby“ v ITMS2014+ (napr. z technických dôvodov) alebo

-

je štátnym občanom mimo SR;

v rámci popisu podmienky poskytnutia príspevku č. 10b. Podmienka, že partner ani
jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani
osoba splnomocnená zastupovať partnera v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne
odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných
záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za
trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe boli vykonané
nasledovné úpravy:
 bol upravený spôsob, akým partner, štatutárny orgán partnera, každý člen
štatutárneho orgánu partnera, prokurista/i, osoba splnomocnená zastupovať partnera
v konaní o ŽoNFP preukazuje splnenie tejto podmienky poskytnutia príspevku
v závislosti od skutočnosti, či ide o:
-

štátneho občana SR, ktorý je zaregistrovaný v rámci záložky „Subjekty a osoby“
v ITMS2014+ alebo

-

štátneho občana SR, ktorý neposkytol súhlas na vyžiadanie výpisu z registra
trestov, resp. nebolo možné ho zaregistrovať v rámci záložky „Subjekty a osoby“
v ITMS2014+ (napr. z technických dôvodov) alebo

-

štátneho občana mimo SR;

 bol upravený spôsob, akým poskytovateľ overuje splnenie tejto podmienky poskytnutia
príspevku vo väzbe na skutočnosť, či partner, štatutárny orgán partnera, každý člen
štatutárneho orgánu partnera, prokurista/i, osoba splnomocnená zastupovať partnera
v konaní o ŽoNFP je:
-

štátnym občanom SR, ktorý poskytol súhlas na vyžiadanie výpisu z registra
trestov a zároveň je zaregistrovaný v rámci záložky „Subjekty a osoby“
v ITMS2014+ alebo

-

štátnym občanom SR, ktorý neposkytol súhlas na vyžiadanie výpisu z registra
trestov. prípadne nebolo možné ho zaregistrovať v rámci záložky „Subjekty
a osoby“ v ITMS2014+ (napr. z technických dôvodov) alebo

-

je štátnym občanom mimo SR;



v rámci kapitoly 3.1 Vypracovanie a povinné prílohy formulára ŽoNFP bol, vzhľadom na
vyššie uvedené úpravy relevantných podmienok poskytnutia príspevku, v časti Detailný
popis povinných príloh ŽoNFP zodpovedajúco upravený popis prílohy č. 11 ŽoNFP Súhlas pre poskytnutie výpisu z RT;



v rámci kapitoly 3.1 Vypracovanie a povinné prílohy formulára ŽoNFP bol, vzhľadom na
vyššie uvedené úpravy relevantných podmienok poskytnutia príspevku, v časti Detailný
popis povinných príloh ŽoNFP zodpovedajúco upravený popis prílohy č. 12 ŽoNFP Výpis z registra trestov.

Zdôvodnenie týkajúce sa úpravy prílohy č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa:
Dôvodom úpravy podmienok poskytnutia príspevku:
-

č. 10a. 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 trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania
finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
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-

trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin
machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe
a
č. 10b. Podmienka, že partner ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho
orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať partnera v konaní o ŽoNFP
neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania
finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin
machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe

bola potreba zosúladiť ustanovenia výzvy týkajúce sa spôsobu, akým žiadateľ/partner, štatutárny
orgán žiadateľa/partnera, každý člen štatutárneho orgánu žiadateľa/partnera, prokurista/i, osoba
splnomocnená zastupovať žiadateľa/partnera v konaní o ŽoNFP preukazuje splnenie týchto
podmienok poskytnutia príspevku, ako aj spôsobu, akým poskytovateľ overuje ich splnenie
s technickými možnosťami systému ITMS2014+.

Usmernením č. 2 sa v plnom rozsahu nahrádza:
-

príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa o NFP.

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 ŽoNFP
Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 26. 03. 2019.
Zmeny vykonané Usmernením č. 2 sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené ku dňu nadobudnutia
účinnosti Usmernenia č. 2, ako aj na všetky ŽoNFP predložené po nadobudnutí účinnosti Usmernenia
č. 2.
Žiadatelia, ktorí doručili ŽoNFP poskytovateľovi pred nadobudnutím účinnosti Usmernenia č. 2
a zmeny vykonané Usmernením č. 2 majú vplyv na ich ŽoNFP, budú vyzvaní na úpravu ŽoNFP
za účelom jej zosúladenia so zmenami vykonanými Usmernením č. 2.
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