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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľ usmernenia 

Cieľom usmernenia č. 4 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 úprava 
výzvy vo vzťahu k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a 
zmena termínu uzavretia 4. hodnotiaceho kola. 

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“). 

Usmernením č. 4 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 zmien  

 Navýšenie finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 
  

Vo výzve v časti 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu sa upravuje  
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu z výšky 100 000 000 EUR na sumu 
170 000 000 EUR.   

Zdôvodnenie: Dôvodom tejto zmeny je uvoľnenie finančných prostriedkov z iných výziev na 
predkladanie ŽoNFP, pretrvávajúci záujem žiadateľov o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku v rámci tejto výzvy a snaha poskytovateľa o zabezpečenie plynulého a efektívneho využitia 
finančných prostriedkov operačného programu Výskum a inovácie. 

 Zmena termínu uzavretia 4. a následných hodnotiacich kôl 

Vo výzve v časti 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP sa upravuje tabuľka s termínom 

uzavretia 4. a následných hodnotiacich kôl nasledovne: 

Termín uzavretia 4.  
hodnotiaceho kola 

Termín uzavretia 5. – n.  
hodnotiaceho kola 

31. 01. 2020 
Posledný pracovný deň každého tretieho 

nasledujúceho mesiaca 

 

Zdôvodnenie: Dôvodom tejto zmeny je snaha zohľadniť rozsah dní pracovného pokoja na prelome 
kalendárnych rokov 2019 / 2020 a tým vytvoriť optimálne podmienky pre žiadateľov na prípravu 
ŽoNFP. 

 

Usmernením č. 4 sa v plnom rozsahu nahrádza: 

- text výzvy. 

Výzva je zverejnená v úplnom znení vo forme so sledovaním vykonaných zmien na webovom sídle 
www.opvai.sk. 

 

http://www.opvai.sk/
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ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie č. 4 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 2. 12. 2019.  

Zmeny vykonané Usmernením č. 4 sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené ku dňu nadobudnutia 
účinnosti Usmernenia č. 4, ako aj na všetky ŽoNFP predložené po nadobudnutí účinnosti Usmernenia 
č. 4. 

 

 


