
 

 

Informácia o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko - 

inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví 

hospodárstva 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný 

program Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „SO“ alebo ,,MH SR“) konajúci v zastúpení 

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program 

Integrovaná infraštruktúra oznamuje žiadateľom, že v súlade s § 17 ods. 8 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 EŠIF“) dňa 7. apríla 2020 zrušilo výzvu 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu 

vzniku a činnosti technologicko - inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva 

(ďalej len „výzva“). 

Právny základ pre zrušenie výzvy  

§ 17 ods. 8 zákona o EŠIF („Poskytovateľ výzvu zruší, ak dôjde k podstatnej zmene podmienok 

poskytnutia príspevku“).  

Odsek 6 kapitoly 3.1.1.1 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov 

(„Poskytovateľ výzvu zruší v prípade, kedy je nevyhnutná zmena podmienok poskytnutia príspevku, 

ktorá znamená podstatnú zmenu podmienok (podmienky uvedené v ods. 2 písm. b) kap. 3.1.1.1 

Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov), ktorých zmenu nie je 

Poskytovateľ oprávnený vykonať“).  

V prípade tejto výzvy ide o zmenu podmienky poskytnutia príspevku č. 15 – Podmienka oprávnenosti 

aktivít projektu (viď zdôvodnenie zrušenia výzvy).  

Zdôvodnenie zrušenia výzvy  

Požiadavka na zrušenie výzvy vyplynula z potreby uvoľnenia finančných prostriedkov na riešenie 

opatrení s cieľom zmierniť negatívne dopady na ekonomiku v súvislosti so šírením ochorenia COVID-

19. V tejto súvislosti je potrebné upraviť zameranie a obsahovú náplň oprávnených aktivít projektu 

stanovených výzvou na aktivity súvisiace s opatreniami prijatými v snahe zmierniť dôsledky 

vzniknutej situácie. 

Predmetná úprava má za následok potrebu zmeny podmienky poskytnutia príspevku č. 15 – 

Podmienka oprávnenosti aktivít projektu, ktorá v zmysle odseku 6 kapitoly 3.1.1.1 Systému riadenia 

európskych štrukturálnych a investičných fondov predstavuje podstatnú zmenu podmienok 
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poskytnutia príspevku stanovených výzvou a zároveň podmienku poskytnutia príspevku, ktorej 

zmenu nie je poskytovateľ oprávnený vykonať, čoho následkom je poskytovateľ povinný výzvu zrušiť. 

Vplyv na predložené žiadosti o poskytnutie NFP 

Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) predložené do 

dátumu zrušenia výzvy budú vrátené späť žiadateľom.   

Platnosť a účinnosť informácie o zrušení výzvy 

 7. apríla 2020 

 

 


