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ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie
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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD
Cieľ usmernenia
Cieľom usmernenia č. 3 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 vo vzťahu k zmene lehoty na vydanie rozhodnutia v konaní
o ŽoNFP.
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. 3 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. 3 boli vykonané v nasledovných dokumentoch výzvy:
-

v texte výzvy:


-

bola v rámci kapitoly 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP upravená lehota na
vydanie rozhodnutia v konaní o ŽoNFP z 35 pracovných dní na 70 pracovných dní;
zároveň boli upravené ustanovenia týkajúce sa predĺženia lehoty na vydanie rozhodnutia
v konaní o ŽoNFP, a to tým spôsobom, že poskytovateľ zverejní Informáciu o dôvodoch
nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania rozhodnutia na
webovom sídle www.opvai.sk, v ITMS2014+ a zároveň individuálne na kontaktné emailové adresy, uvedené v ŽoNFP. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného
termínu poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť žiadateľov za rovnakých
podmienok;

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


bola v rámci kapitoly 4. Schvaľovanie žiadostí o NFP upravená lehota na vydanie
rozhodnutia v konaní o ŽoNFP z 35 pracovných dní na 70 pracovných dní; zároveň bola
doplnená informácia, že poskytovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vydanie
rozhodnutia o ŽoNFP, a to za podmienok uvedených vo výzve.

Zdôvodnenie týkajúce sa úpravy textu výzvy a prílohy č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa:
Dôvodom všetkých uvedených úprav vykonaných v texte výzvy, ako aj v prílohe č. 2 výzvy – Príručka
pre žiadateľa, je zosúladenie predmetných ustanovení so Systémom riadenia európskych
štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, ktorý s účinnosťou od
31.10.2018 predĺžil lehotu na vydanie rozhodnutia v rámci konania o ŽoNFP, ako aj upravil spôsob,
akým poskytovateľ informuje žiadateľov o dôvodoch nedodržania termínu na vydanie rozhodnutia
v konaní o ŽoNFP a o novom predpokladanom termíne vydania rozhodnutia.

Usmernením č. 3 sa v plnom rozsahu nahrádza:
-

text výzvy;
príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa o NFP.
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Dokument výzvy a predmetná príloha 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. 3 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 16. 05. 2019.
Zmeny vykonané Usmernením č. 3 sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené ku dňu nadobudnutia
účinnosti Usmernenia č. 3, ako aj na všetky ŽoNFP predložené po nadobudnutí účinnosti Usmernenia
č. 3.
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