Informácia pre potenciálnych žiadateľov v rámci aktuálne vyhlásených výziev
s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-28 a OPII-MH/DP/2020/10.3-29.

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dňa 28. 2. 2020 výzvy s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-28 a OPIIMH/DP/2020/10.3-29 (ďalej len „výzvy”). Od dátumu ich vyhlásenia je možné v prostredí verejnej časti
ITMS2014+ vytvárať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „žiadosť”) k
predmetným výzvam. Proces vytvorenia žiadosti je ukončený pridelením trinásťmiestneho jedinečného
kódu žiadosti. Takto vytvorená žiadosť sa nachádza vo verejnej časti ITMS2014+ v stave „Rozpracovaná”
a je pripravená na vypĺňanie jednotlivých častí formulára žiadosti, ktoré sa viažu na evidenciu a podmienky
poskytnutia príspevku stanovené v rámci konkrétnej výzvy.
Vzhľadom na to, že MH SR plánuje vydať usmernenie k výzvam, ktoré bude mať dopad na podmienky
stanovené výzvami (plánovaná zmena bude spočívať výhradne vo vypustení podmienky poskytnutia
príspevku, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach), bude potrebné, aby vyhlasovateľ výziev vykonal
technické zmeny na úrovni výziev v neverejnej časti ITMS2014+. Aktualizáciou výziev vznikne tzv. nová
verzia výziev, ktorá bude obsahovať už aktualizované údaje/podmienky výziev a žiadateľ nebude môcť
vytvorenú a prípadne už vyplnenú žiadosť odoslať z verejnej časti ITMS2014+ do neverejnej. Žiadateľ je o
zmene/aktualizácii výzvy informovaný v detaile vytvorenej žiadosti na verejnej časti ITMS2014+
nasledovným oznámením:
„Výzva, ku ktorej je žiadosť o nenávratný finančný príspevok predkladaná, bola aktualizovaná a preto
nie je možné žiadosť odoslať. Vytvorte prosím novú žiadosť k aktualizovanej výzve.”
Na základe uvedeného odporúčame všetkým žiadateľom, ktorí plánujú predložiť žiadosť o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku k výzvam s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-28 a OPIIMH/DP/2020/10.3-2, aby do termínu vydania usmernenia k predmetným výzvam nevytvárali žiadosti vo
verejnej časti ITMS2014+, prípadne ďalej nepokračovali s vypĺňaním údajov v už vytvorených žiadostiach.
Do času vydania usmernenia k výzvam je možné však pripraviť si potrebnú dokumentáciu, údaje a textové
časti určené pre vypĺňanie formuláru žiadosti. Konkrétne vypĺňanie formuláru žiadosti údajmi je možné
skúšať v cvičnej verzii verejnej časti ITMS2014+ na linku: https://public-tst.itms2014.sk. Ak už
žiadateľ mal predtým vytvorené konto pre prihlásenie sa do verejnej časti ITMS2014+, používa tie isté
prihlasovacie údaje pre prihlásenie do cvičnej verzie ITMS2014+. Bližšie informácie k cvičnej verzii
nájdete tu.
V danej súvislosti dávame potenciálnym žiadateľom do pozornosti možnosť prípadného predĺženia
uzávierky 1. hodnotiaceho kola výziev. Táto možnosť bude zo strany poskytovateľa aplikovaná vo väzbe
na termín nadobudnutia účinnosti novely zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších
predpisov, ktorá je podmienkou pre vykonanie vyššie uvedenej zmeny vo výzvach, pričom účelom je
vytvorenie dostatočného časového priestoru pre vypracovanie žiadosti v prostredí ITMS2014+.

