
Operačný program Integrovaná infraštruktúra



Výzvy zamerané na podporu sieťovania podnikov

OPII-MH/DP/2020/9.5-28
OPII-MH/DP/2020/10.3-29



Podmienky poskytnutia príspevku

I. Oprávnenosť žiadateľa

II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

III. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu

IV. Oprávnenosť miesta realizácie projektu

V. Kritériá na výber projektov

VI. Spôsob financovania

VII. Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z osobitných predpisov

VIII. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku



I. Oprávnenosť žiadateľa

1. Právna forma

Oprávnenými žiadateľmi sú klastrové organizácie, ktoré sú záujmovými združeniami
právnických osôb, pričom :

• vznikli a vyvíjajú svoju činnosť na základe § 20f - § 20j zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

• sú riadne zapísané v registri záujmových združení právnických osôb vedenom
okresným úradom v sídle kraja príslušnom podľa sídla združenia (klastrovej
organizácie),

• sú držiteľom minimálne bronzového certifikátu v zmysle hodnotenia podľa
metodiky Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA), ktorý je platný k
dátumu predloženia žiadosti o poskytnutie NFP (ďalej len „ŽoNFP“), resp. jeho
platnosť skončila maximálne tri mesiace pred dátumom predloženia ŽoNFP,

• disponujú minimálne jednou schválenou účtovnou závierkou, pričom posledné
ukončené účtovné obdobie môže byť účtovným obdobím kratším ako 12
mesiacov,

• spĺňajú podmienky poskytnutia NFP stanovené výzvou a príslušnou schémou
pomoci de minimis.



I. Oprávnenosť žiadateľa

1. Právna forma

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky poskytnutia príspevku predložením:

 formuláru žiadosti o NFP (časť 1, ako aj čestné vyhlásenie v časti 15);

 prílohy č. 2 žiadosti o NFP – Stanovy klastrovej organizácie.



I. Oprávnenosť žiadateľa

2. Podmienka nebyť dlžníkom na daniach vedených miestne príslušným

daňovým úradom

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na daniach v sume vyššej ako 40 EUR, t.j. nesmie

mať daňové nedoplatky po lehote splatnosti dane v zmysle daňového poriadku v

sume vyššej ako 40 EUR.

3. Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom (nesmie mať evidované nedoplatky) poistného na

sociálnom poistení v sume vyššej ako 40 EUR.

4. Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení v žiadnej

zdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné zdravotné poistenie v SR v sume vyššej

ako 100 EUR.



I. Oprávnenosť žiadateľa

5. Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vyhlásený konkurz ani povolená

reštrukturalizácia

6. Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi

Voči žiadateľovi nesmie byť vykonávaná exekúcia alebo vedený iný výkon

rozhodnutia podľa osobitných predpisov.

7. Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach

Žiadateľ nesmie byť k momentu poskytnutia pomoci (t.j. momentu nadobudnutia

účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP) podnikom v ťažkostiach.

8. Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe

rozhodnutia EK, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú

a nezlučiteľnú so spoločným trhom



I. Oprávnenosť žiadateľa

9. Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu

Žiadateľ musí byť finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu, t. j. musí mať

zabezpečené dostatočné vlastné alebo úverové zdroje minimálne vo výške

rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a NFP.

Žiadateľ preukazuje splnenie vyššie uvedených podmienok poskytnutia príspevku č. 2.

– 9. predložením:

 formuláru žiadosti o NFP (čestné vyhlásenie v časti 15).



I. Oprávnenosť žiadateľa

10. Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny zástupca, ani žiadny člen

štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať

žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin

korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie,

za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia,

zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin

machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky poskytnutia príspevku predložením:

 formuláru žiadosti o NFP (čestné vyhlásenie v časti 15);

 prílohy č. 7 žiadosti o NFP – Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra

trestov;

 prílohy č. 8 žiadosti o NFP – Výpis z registra trestov.

(spôsob preukázania v závislosti od štátnej príslušnosti relevantnej osoby)



I. Oprávnenosť žiadateľa

11. Podmienka, že žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným

rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest

zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ, alebo trest

zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu

12. Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný v systéme včasného odhaľovania

rizika a vylúčenia (EDES) ako vylúčená osoba alebo subjekt (v zmysle čl.

135 a nasl. Nariadenia EK č. 2018/1046)

Žiadateľ preukazuje splnenie vyššie uvedených podmienok poskytnutia príspevku č.

11. – 12. predložením:

 formuláru žiadosti o NFP (čestné vyhlásenie v časti 15).



II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

13. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu

Hlavná aktivita projektu: Rozvoj aktivít a posilnenie pozície klastrovej organizácie

Predmetom oprávneného projektu musia byť činnosti zamerané na plnenie úloh a

cieľov vyplývajúcich pre klastrovú organizáciu z:

• dokumentu Stratégia rozvoja klastrovej organizácie platného počas obdobia

realizácie hlavnej aktivity projektu a súčasne

• hodnotení a odporúčaní vyplývajúcich z procesu certifikácie, prípadne

recertifikácie uskutočneného podľa metodiky Európskeho sekretariátu pre

klastrové analýzy (ESCA)

s dôrazom na zefektívnenie činnosti a rozvoj klastrovej organizácie, podporu jej

inovačného potenciálu, vzájomnej spolupráce s ďalšími klastrovými

organizáciami, podporu povedomia o jej poslaní a aktivitách a podporu jej

internacionalizácie.



II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

13. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu

Dané činnosti sú vymedzené v nasledovných oblastiach:

• zapájanie klastrovej organizácie do medzinárodnej spolupráce,

• účasť klastrovej organizácie v medzinárodných projektoch a pracovných
skupinách,

• podpora propagačných a marketingových aktivít klastrovej organizácie na
domácej i zahraničnej úrovni,

• výmena skúseností a sieťovanie s externými partnermi,

• nábor nových členov klastra ,

• výmena informácií a skúseností medzi jednotlivými členmi klastra,

• účasť predstaviteľov klastrovej organizácie na vzdelávacích, odborných,
informačných a osvetových aktivitách,

• organizovanie vzdelávacích, odborných, informačných a osvetových
podujatí,

• spolupráca v oblasti technológií, výskumu, vývoja, inovácií a transferu
poznatkov,

• tvorba stratégie, analýz a expertných činností klastrových organizácií,
mapovanie relevantných odvetví,

• činnosti na podporu potenciálu regionálneho rastu.



II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

13. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu

Po ukončení realizácie hlavnej aktivity projektu je žiadateľ/prijímateľ povinný:

a) predložiť poskytovateľovi v rámci Záverečnej monitorovacej správy projektu 

odpočet plnenia relevantných úloh stanovených v dokumente Stratégia 

rozvoja klastrovej organizácie

a zároveň

b) požiadať o výkon certifikácie, resp. recertifikácie klastrovej organizácie, 

pričom k odoslaniu príslušnej žiadosti musí dôjsť v termíne do jedného mesiaca:

 od termínu ukončenia realizácie projektu v prípade, ak žiadateľ/prijímateľ 

k termínu ukončenia realizácie projektu nebude disponovať platným 

certifikátom alebo 

 od uplynutia termínu platnosti aktuálneho certifikátu v prípade, ak 

žiadateľ/prijímateľ k termínu ukončenia realizácie projektu bude disponovať 

platným certifikátom.)



II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

13. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu

Oprávnený projekt musí byť v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre
inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK), t.j. musí byť preukázaná
jeho realizácia v rámci jednej z domén inteligentnej špecializácie,
zadefinovaných v Implementačnom pláne stratégie RIS3 SK, ktorými sú Dopravné
prostriedky pre 21. storočie, Priemysel pre 21. storočie, Digitálne Slovensko a
kreatívny priemysel, Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie a Zdravé
potraviny a životné prostredie.

Príslušnosť k určenej doméne (jednej z vyššie uvedených) musí byť zabezpečená
prostredníctvom preukázania súladu cieľov žiadateľa popísaných v dokumente
Stratégia rozvoja klastrovej organizácie, ktorých plnenie je súčasťou
oprávneného projektu s:

 niektorým z hlavných trendov a/alebo vedľajších trendov a/alebo
integrovaných rozvojových trendov, ktorými je určená doména
charakterizovaná

a zároveň s

 niektorou z produktových línií stanovených v rámci určenej domény.



II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

13. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky poskytnutia príspevku predložením:

 formuláru žiadosti o NFP (relevantné časti ŽoNFP, ako aj čestné vyhlásenie v časti
15);

 prílohy č. 3 žiadosti o NFP – Doplňujúce údaje;

 prílohy č. 4 žiadosti o NFP – Stratégia rozvoja klastrovej organizácie;

 prílohy č. 5 žiadosti o NFP – Záverečná správa z procesu

certifikácie/recertifikácie;

 prílohy č. 6 žiadosti o NFP – Prehľad činností v rámci hlavnej aktivity projektu.



II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

14. Podmienka, že žiadateľ nezačal realizáciu hlavnej aktivity projektu pred
predložením ŽoNFP

Žiadateľ nesmie začať realizáciu hlavnej aktivity projektu pred predložením
ŽoNFP.

Za začatie realizácie hlavnej aktivity projektu sa považuje kalendárny deň, kedy
došlo k:

• vystaveniu prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo

• nadobudnutiu účinnosti prvého zmluvného vzťahu s dodávateľom (ak sa
nepredpokladá vystavenie objednávky), alebo

• začatiu poskytovania služieb týkajúcich sa projektu alebo

• začatiu riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci projektu
alebo

• začatiu realizácie hlavnej aktivity projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí
NFP (ak k začatiu realizácie hlavnej aktivity nedôjde žiadnym z vyššie
uvedených spôsobov).

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky poskytnutia príspevku predložením:

 formuláru žiadosti o NFP (časť 9, ako aj čestné vyhlásenie v časti 15).



III. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu

15. Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené

Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie z

operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Číselník oprávnených výdavkov:

Trieda 52 – Osobné výdavky

Skupina 521 – Mzdové výdavky

Hrubá mzda (vrátane povinných odvodov zamestnávateľa), resp. odmena za

práce vykonávané mimo pracovného pomeru (vrátane povinných odvodov

zamestnávateľa) pre:

 klastrového manažéra

 projektového manažéra a

 administratívneho pracovníka

v rozsahu, v ktorom sa priamo podieľa na realizácii hlavnej aktivity projektu.



III. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu

15. Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené

Trieda 90 – Zjednodušené vykazovanie výdavkov a rezerva

Skupina 903 – Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Ostatné výdavky potrebné na realizáciu hlavnej aktivity projektu určené

paušálnou sadzbou do výšky 40 % z priamych mzdových výdavkov projektu.

Oprávnenými výdavkami v rámci tejto skupiny výdavkov sú obstaranie

dlhodobého hmotného/nehmotného majetku, nákup spotrebného materiálu,

služby súvisiace s činnosťou klastrovej organizácie, cestovné výdavky

predstaviteľov klastrovej organizácie, výdavky predstaviteľov klastrovej

organizácie spojené s účasťou na domácich a zahraničných propagačných

a vzdelávacích podujatiach, ďalšie režijné a prevádzkové výdavky a ostatné

výdavky potrebné na dosiahnutia cieľa projektu.



III. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu

15. Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky poskytnutia príspevku predložením:

 formuláru žiadosti o NFP (časť 11, ako aj čestné vyhlásenie v časti 15);

 prílohy č. 3 žiadosti o NFP – Doplňujúce údaje vrátane časti 3.1 – personálne

matice;

 prílohy č. 6 žiadosti o NFP – Prehľad činností v rámci hlavnej aktivity projektu.



IV. Oprávnenosť miesta realizácie projektu

16. Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území

Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území.

Rozhodujúce je sídlo žiadateľa.

Oprávneným územím pre výzvu OPII-MH/DP/2020/9.5-28 je územie:

 Trnavského kraja;

 Trenčianskeho kraja;

 Nitrianskeho kraja;

 Žilinského kraja;

 Banskobystrického kraja;

 Prešovského kraja;

 Košického kraja.



IV. Oprávnenosť miesta realizácie projektu

16. Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území

Oprávneným územím pre výzvu OPII-MH/DP/2020/10.3-29 je územie:

 Bratislavského kraja.

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky poskytnutia príspevku predložením:

 formuláru žiadosti o NFP (časť 1, ako aj čestné vyhlásenie v časti 15).



V. Kritériá pre výber projektov

17. Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov

Uplatňuje sa 15, resp. 14 (v prípade výzvy OPII-MH/DP/2020/10.3-29) hodnotiacich

kritérií (sú zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk) v 4 kategóriách:

• 2 vylučujúce kritériá

o súlad projektu s intervenčnou stratégiou OP

o miera oprávnenosti výdavkov projektu (min. 60% COV)

• 13, resp. 12 bodovaných kritérií

Minimálna hranica, ktorú musí projekt dosiahnuť, aby splnil hodnotiace kritériá,

predstavuje 60 % z maximálneho počtu bodov, t.j.

 27 bodov z maximálne možných 44 bodov (OPII-MH/DP/2020/9.5-28) a

 24 bodov z maximálne možných 40 bodov (OPII-MH/DP/2020/10.3-29).

http://www.opvai.sk/


V. Kritériá pre výber projektov

17. Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky poskytnutia príspevku predložením:

 formuláru žiadosti o NFP (relevantné časti ŽoNFP, ako aj čestné vyhlásenie v časti
15);

 prílohy č. 3 žiadosti o NFP – Doplňujúce údaje vrátane časti 3.1 – personálne

matice;

 prílohy č. 4 žiadosti o NFP – Stratégia rozvoja klastrovej organizácie;

 prílohy č. 5 žiadosti o NFP – Záverečná správa z procesu

certifikácie/recertifikácie;

 prílohy č. 6 žiadosti o NFP – Prehľad činností v rámci hlavnej aktivity projektu.



VI. Spôsob financovania

18. Podmienka relevantného spôsobu financovania

V rámci výziev sa uplatňuje nasledovný spôsob financovania:

• kombinácia refundácie a zálohových platieb.

Forma poskytovaného príspevku:  nenávratný finančný príspevok

Podmienka relevantného spôsobu financovania nie je osobitne overovaná

v rámci schvaľovacieho procesu ŽoNFP. Určenie relevantného spôsobu

financovania je predmetom návrhu Zmluvy o poskytnutí NFP.



VII. Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z osobitných 
predpisov

19. Podmienky týkajúce sa pomoci de minimis a vyplývajúce zo schém pomoci

de minimis

Žiadateľ a ŽoNFP musia spĺňať všetky podmienky týkajúce sa pomoci de minimis

a vyplývajúce zo schém pomoci de minimis.

Uplatňuje sa Schéma pomoci de minimis na podporu sieťovania podnikov.

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky poskytnutia príspevku predložením:

 formuláru žiadosti o NFP (relevantné časti ŽoNFP, ako aj čestné vyhlásenie v časti

15);

 všetkých príloh ŽoNFP stanovených výzvami.



VII. Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z osobitných 
predpisov

20. Podmienka neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho

príslušníka tretej krajiny v období 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP

Príspevok nie je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorý porušil zákaz nelegálneho
zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny podľa zákona o nelegálnej práci

a nelegálnom zamestnávaní v období 5 rokov predchádzajúcich predloženiu

ŽoNFP.

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky poskytnutia príspevku predložením :

 formuláru žiadosti o NFP (čestné vyhlásenie v časti 15).



VIII. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku

21. Podmienka zapojenia MSP

Žiadateľ, ktorý je veľkým podnikom, je povinný zabezpečiť zapojenie MSP
do projektu.

Žiadateľ, ktorý je veľkým podnikom je povinný v priebehu stanoveného obdobia

udržateľnosti projektu, t.j. počínajúc termínom finančného ukončenia realizácie

projektu až do termínu ukončenia obdobia jeho udržateľnosti zabezpečiť, aby

minimálne 20% členov klastra bolo z kategórie MSP.

22. Oprávnenosť z hľadiska súladu s horizontálnymi princípmi

Projekt musí byť v súlade s horizontálnymi princípmi udržateľný rozvoj a podpora
rovnosti mužov a žien a nediskriminácia, ktoré sú definované v Partnerskej
dohode na roky 2014 – 2020 a v čl. 7 a 8 všeobecného nariadenia (Nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013).



VIII. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku

23. Maximálna a minimálna výška príspevku

Minimálna výška NFP na projekt je 50 000 EUR.

Maximálna výška NFP na projekt nesmie presiahnuť 200 000 EUR. 

Celková výška pomoci de minimis jedinému podniku nesmie presiahnuť 200 000

EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov, ak nie je stanovený iný strop

pomoci.

Maximálna intenzita pomoci nesmie presiahnuť 85 % celkových oprávnených

výdavkov projektu.

24. Časová oprávnenosť realizácie projektu

Celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu je maximálne 36 mesiacov.

Do lehoty sa nezapočítava čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť

podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.



VIII. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku

25. Podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska definovania merateľných

ukazovateľov projektu

Výsledky/výstupy realizácie projektu musia byť kvantifikované prostredníctvom
merateľných ukazovateľov (MU), ktoré sú stanovené v prílohe č. 4 výzvy Zoznam

merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov.

Povinnosť stanovenia nenulových cieľových hodnôt relevantných MU.

26. Podmienka zákazu predloženia viac ako jednej ŽoNFP

Žiadateľ nie je oprávnený predložiť ŽoNFP v prípade, ak už má inú ŽoNFP:

 schválenú v rámci tej istej výzvy, alebo

 ak schvaľovanie ŽoNFP v rámci tej istej výzvy ešte nebolo ukončené

právoplatným rozhodnutím o ŽoNFP a stále prebieha konanie o ŽoNFP.



VIII. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku

27. Podmienka, že pomoc sa v rámci projektu, resp. jeho časti neposkytuje v

odvetviach/činnostiach, na ktoré sa pomoc v zmysle relevantnej právnej

úpravy neuplatňuje

Pomoc sa v rámci projektu neposkytuje na odvetvia/činnosti v zmysle:

 čl. 1 ods. 1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o

uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc

de minimis v platnom znení a zároveň

 čl. 3 ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17.

decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných

ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti

a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 v platnom znení.

Žiadateľ preukazuje splnenie vyššie uvedených podmienok poskytnutia príspevku č.

21. – 27. predložením:

 formuláru žiadosti o NFP (časti 9, 10 a 11, ako aj čestné vyhlásenie v časti 15).



Vypracovanie a predloženie  ŽoNFP

Všeobecné zásady

Žiadateľ vypracuje formulár ŽoNFP výlučne prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+

vyplnením elektronického formulára ŽoNFP, následne k nemu pripojí elektronické

verzie všetkých povinných príloh. Verejná časť ITMS2014+ je k dispozícii na webovej

stránke https://www.itms2014.sk

Žiadateľ predkladá:

• formulár ŽoNFP vrátane všetkých príloh ŽoNFP elektronicky (v požadovanom

formáte) prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a zároveň

• formulár ŽoNFP bez príloh v písomnej forme, a to:

o v elektronickej forme prostredníctvom elektronickej schránky MH SR (priamo z

prostredia ITMS2014+), podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom

alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom,

alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou žiadateľa, alebo

o v listinnej forme v origináli opečiatkovaný (v prípade, že žiadateľ má

povinnosť používať pečiatku) a podpísaný (osobou oprávnenou konať v mene

žiadateľa) na adresu MH SR uvedenú vo výzve.

https://www.itms2014.sk/


Vypracovanie a predloženie  ŽoNFP

Všeobecné zásady

• Pre odoslanie elektronického formulára ŽoNFP priamo z verejnej časti ITMS2014+

do elektronickej schránky poskytovateľa musí byť žiadateľ prihlásený

prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (prostredníctvom eID

žiadateľa).

• Žiadateľ sa prihlási pod tým subjektom, ktorý je v rámci výzvy oprávneným

žiadateľom (t.j. žiadateľ sa neprihlási ako fyzický osoba - občan). V opačnom

prípade nebude ŽoNFP predložená v určenej forme.

• V prípade predkladania formuláru ŽoNFP v listinnej forme je potrebné formulár

zviazať v hrebeňovej, tepelnej alebo inej pevnej väzbe.

• Ak sa žiadateľ rozhodne predložiť prílohy ŽoNFP aj prostredníctvom elektronickej

schránky alebo listinne, za záväzné budú považované verzie predložené povinne

prostredníctvom ITMS2014+.



Vypracovanie a predloženie  ŽoNFP

UPOZORNENIE:

Jednotlivé prílohy v elektronickej podobe žiadateľ vloží do

ITMS2014+ iba k PPP č. 19 - Podmienky týkajúce sa pomoci de

minimis a vyplývajúce zo schém pomoci de minimis.



Povinné prílohy ŽoNFP

Príloha č. 1 ŽoNFP Plnomocenstvo (ak relevantné)

Príloha č. 2 ŽoNFP Stanovy klastrovej organizácie

Príloha č. 3 ŽoNFP Doplňujúce údaje (záväzný formulár)

 časť 3.1 - personálne matice (záväzný formulár)

Príloha č. 4 ŽoNFP Stratégia rozvoja klastrovej organizácie (vzorový formulár)

Príloha č. 5 ŽoNFP Záverečná správa z procesu certifikácie/recertifikácie

Príloha č. 6 ŽoNFP Prehľad činností v rámci hlavnej aktivity projektu (záväzný

formulár)

Príloha č. 7 ŽoNFP Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (záväzný

formulár)

Príloha č. 8 ŽoNFP Výpis z registra trestov



Upozornenia 

• Používať vždy aktuálnu dokumentáciu vydanú k dátumu vyhlásenia výziev.

• Ak je to relevantné, vždy používať formuláre upravené príslušným usmernením
k výzvam.

• V prípade zmien v už rozpracovanej ŽoNFP je potrebné dbať na úpravu
všetkých súvisiacich údajov v ŽoNFP.

• Ak jeden subjekt vypracováva dokumentáciu ŽoNFP pre viacerých

žiadateľov, je potrebné dbať na zmenu identifikačných údajov pri používaní
už vyplnených formulárov.

• Pred odoslaním ŽoNFP do neverejnej časti ITMS2014+ (t.j. pred jej

predložením), je potrebné overiť, či sú nahraté všetky povinné prílohy.

• Overenie daňových nedoplatkov a nedoplatkov v sociálnej a zdravotných

poisťovniach.



Ďakujeme za pozornosť

Ministerstvo hospodárstva SR

Mlynské nivy 44/a

827 15  Bratislava 212 

vyzvy@mhsr.sk


