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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľ usmernenia 

Cieľom usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-25 (ďalej len „výzva“) je úprava výzvy 
a jej príloh v súvislosti s: 

▪ mimoriadnou situáciou, ktorú vláda Slovenskej republiky vyhlásila na celom území krajiny dňa 
12. 3. 2020 v dôsledku šíriaceho sa ochorenia COVID-19 (ďalej len „mimoriadna situácia“), 

▪ aktualizáciou Schémy na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov 
grantovou formou, 

▪ odstránením zrejmých nesprávností a úpravami súvisiacimi so zlepšením zrozumiteľnosti 
dokumentácie výzvy. 

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. 1 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra 
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 

Úpravy vyplývajúce z Usmernenia č. 1 boli vykonané v nasledovných dokumentoch výzvy: 

▪ v texte výzvy: 

- v časti 1.5 - Časový harmonogram konania o ŽoNFP bol posunutý termín uzavretia prvého  
hodnotiaceho kola z 29. 5. 2020 na 31. 8. 2020 a tým došlo automaticky aj k posunu všetkých 
ostatných hodnotiacich kôl; 

- boli doplnené informácie o spôsobe komunikácie počas trvania mimoriadnej situácie: 

o v časti 1.6 - Miesto a spôsob podania ŽoNFP bolo doplnené odporúčanie predkladať 
ŽoNFP výhradne elektronicky priamo z prostredia ITMS2014+ do elektronickej 
schránky poskytovateľa; 

o v časti 1.7- Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom 
bolo doplnené upozornenie, v zmysle ktorého počas trvania mimoriadnej situácie môže 
žiadateľ svoje otázky súvisiace s prípravou ŽoNFP zasielať na MH SR výlučne 
písomne, pričom sa odporúča zasielať ich prostredníctvom e-mailovej komunikácie na 
adresu: vyzvy@mhsr.sk; 

- v časti 2.8 - Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Ďalšie podmienky poskytnutia 
príspevku v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 23 - Oprávnenosť z hľadiska 
preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na 
životné prostredie bola upravená informácia o tom, že odkaz na www.enviroportal.sk je 
potrebné uviesť v prílohe č. 6 ŽoNFP (v prípade ak výstup/dokument z procesu posudzovania 
vplyvov na životné prostredie je zverejnený na tomto webovom sídle);  

- zároveň boli v texte výzvy odstránené zrejmé nesprávnosti a úpravy súvisiace so zlepšením 
zrozumiteľnosti dokumentácie výzvy. 

Zdôvodnenie: Dôvodom úpravy textu výzvy bola snaha zmierniť negatívne dopady mimoriadnej 
situácie na žiadateľa a zároveň odstránenie zrejmých nesprávností a zlepšenie zrozumiteľnosti 
dokumentácie výzvy.  

▪ V texte prílohy č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa:  
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- v časti 4 - Vypracovanie a povinné prílohy formulára ŽoNFP v Prílohe č. 7 ŽoNFP - Dokument 
preukazujúci oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na 
životné prostredie bola upravená informácia o tom, že odkaz na www.enviroportal.sk je 
potrebné uviesť v prílohe č. 6 ŽoNFP (v prípade ak výstup/dokument z procesu posudzovania 
vplyvov na životné prostredie je zverejnený na tomto webovom sídle); 

- v časti 5 – Schvaľovanie žiadostí o NFP bol v rámci príkladu zaraďovania priebežne 
predkladaných ŽoNFP do príslušných hodnotiacich kôl upravený dátum uzávierky prvého 
hodnotiaceho kola z 29. 5. 2020 na 31. 8. 2020; 

- v časti 2.2.2 – Predloženie listinnej formy formulára ŽoNFP na poštovú adresu poskytovateľa 
bolo doplnené odporúčanie predkladať ŽoNFP výhradne elektronicky priamo z prostredia 
ITMS2014+; 

- zároveň boli v texte prílohy odstránené zrejmé nesprávnosti a úpravy súvisiace so zlepšením 
zrozumiteľnosti dokumentácie výzvy. 

Zdôvodnenie: Dôvodom úpravy textu výzvy bola snaha zmierniť negatívne dopady mimoriadnej 
situácie na žiadateľa a zároveň odstránenie zrejmých nesprávností a zlepšenie zrozumiteľnosti 
dokumentácie výzvy.  

▪ V texte prílohy č. 3 výzvy - Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných 
podnikov grantovou formou: 

- v časti Q – Platnosť a účinnosť schémy bol upravený konečný termín na predloženie ŽoNFP. 

Zdôvodnenie: Dôvodom úpravy bolo vytvorenie predpokladu pre posun uzávierky prvého 
hodnotiaceho kola výzvy. 

 

Usmernením č. 1 sa v plnom rozsahu nahrádza: 

- text výzvy, 

- príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa, 

- príloha č. 3 výzvy – Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných 
podnikov grantovou formou v znení dodatku č. 2. 

 

Výzva 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. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 7. 4. 2020. 

Zmeny vykonané Usmernením č. 1 sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené ku dňu nadobudnutia 
účinnosti Usmernenia č. 1, ako aj na všetky ŽoNFP predložené po nadobudnutí účinnosti Usmernenia 
č. 1. 

http://www.opvai.sk/

