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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“) s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 (ďalej len „výzva“) je: 

1. úprava výzvy vo vzťahu k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ 

vyčlenených na výzvu, 

2. úprava prílohy č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa, 

3. úprava prílohy č. 4 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov. 

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 (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) v spojení s § 17 ods. 2 písm. f) tohto zákona. 

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 zmeny:  

1. vo výzve v časti 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje 

EÚ) sa upravuje indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu z EÚ 

zdrojov z pôvodnej sumy 35 000 000 EUR na sumu 100 000 000 EUR,  

2. v prílohe č. 4 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov boli v tabuľke 

s názvom „Relevancia merateľných ukazovateľov projektu vo vzťahu k typu inovácie, ktorá sa 

má dosiahnuť realizáciou projektu“ doplnené merateľné ukazovatele Počet podnikov, ktoré 

dostávajú granty (kód P0284) a Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch (kód 

P0091) aj pre projekty, predmetom ktorých je inovácia produktu. Zároveň bolo formou 

poznámky pod čiarou č. 6 doplnené usmernenie k spôsobu stanovenia cieľových hodnôt 

merateľných ukazovateľov projektu vo vzťahu k typu inovácie, ktorá sa má dosiahnuť 

realizáciou projektu, 

3. v prílohe č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa v časti 3.1 Vypracovanie a povinné prílohy 

formulára ŽoNFP bola v rámci príloh ŽoNFP č. 2, 5, 9, 10, 12 a 13  rozšírená možnosť 

predkladania relevantných dokumentov aj v elektronickej forme, a to formou náhrady slova 

„listinného originálu“, resp. „listinných originálov“ za slová „písomného dokumentu“ , resp. 

„písomných dokumentov“. Pod písomnou formou dokumentu sa vo všeobecnosti rozumie jeho 

listinná alebo elektronická podoba. 

 

Zdôvodnenie:  

1. dôvodom zmeny indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) 

je zabezpečenie plynulého a efektívneho využitia finančných prostriedkov z operačného 

programu Výskum a inovácie vzhľadom na záujem žiadateľov o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku v rámci uvedenej výzvy, 

2. dôvodom doplnenia vyššie uvedených merateľných ukazovateľov projektu je zabezpečenie 

vykazovania cieľových hodnôt uvedených merateľných ukazovateľov projektu aj v projektoch, 

predmetom ktorých je inovácia produktu. Zároveň dôvodom doplnenia poznámky pod čiarou 

č. 6 týkajúcej sa usmernenia k spôsobu stanovenia cieľových hodnôt merateľných 

ukazovateľov projektu je zabezpečenie správneho stanovovania relevantnosti príslušných 

merateľných ukazovateľov v závislosti od typu inovácie, ktorá sa má dosiahnuť realizáciou 

projektu,  
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3. dôvodom rozšírenia možnosti formy predkladania príslušných dokumentov v rámci 

relevantných príloh ŽoNFP je potreba zohľadniť existenciu možnosti vytvárať elektronické 

dokumenty a ich podpisovanie kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovaným 

elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou 

pečaťou priamo v elektronickom prostredí, ako aj vydávať dokumenty v elektronickej forme zo 

strany verejných inštitúcií a relevantných subjektov.  

Usmernením č. 2 sa v plnom rozsahu nahrádza dokument výzvy na predkladanie ŽoNFP, príloha č. 2 

výzvy – Príručka pre žiadateľa v znení usmernenia č. 2, príloha č. 4 výzvy – Zoznam merateľných 

ukazovateľov projektu a iných údajov v znení usmernenia č. 2. 

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP je zverejnená 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 jeho zverejnenia, t.j. od 11. 04. 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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