Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra

vydáva

USMERNENIE č. 1
k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku s kódom OPII-MH/DP/2020/10.3-29

Dátum vydania usmernenia č. 1:

22.05.2020

Dátum účinnosti usmernenia č. 1:

22.05.2020

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/2020/10.3-29 (ďalej len „výzva“) je úprava výzvy
a jej príloh v súvislosti s/so:
-

prijatím Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 23. apríla 2020, ktorým
sa menia nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia
na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných
fondov v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (ďalej len „novela nariadenia o ERDF a
všeobecného nariadenia“), ktoré nadobudlo účinnosť dňa 24.04.2020;

-

zohľadnením praktických skúseností vyplývajúcich z procesu posudzovania projektov
predložených v rámci iných výziev.

Právny základ
Právnym základom pre zmenu výzvy je § 57 ods. 1 a ods. 5 č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN
Popis a zdôvodnenie zmeny
Úpravy vyplývajúce z Usmernenia č. 1 boli vykonané v nasledovných dokumentoch výzvy:
-

-

v texte výzvy:


vo väzbe na novelu nariadenia o ERDF a všeobecného nariadenia bola v rámci časti 2.
Podmienky poskytnutia príspevku, kapitoly 2.1 Kategória podmienok poskytnutia
príspevku: Oprávnenosť žiadateľa vypustená podmienka poskytnutia príspevku č. 7
Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach obsahujúca povinnosť
žiadateľa nebyť k momentu poskytnutia pomoci podnikom v ťažkostiach v zmysle
usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov
v ťažkostiach (2014/C 249/01);



v nadväznosti na vypustenie podmienky poskytnutia príspevku č. 7 Podmienka, že
žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach boli doterajšie podmienky poskytnutia
príspevku č. 8 - 27 označené ako podmienky poskytnutia príspevku č. 7 - 26.

v prílohe č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov, v dokumente Inštrukcia
k vyplneniu ŽoNFP:


v nadväznosti na vypustenie podmienky poskytnutia príspevku č. 7 Podmienka, že
žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach z výzvy bola predmetná podmienka poskytnutia
príspevku vypustená z časti 14. Zoznam povinných príloh ŽoNFP dokumentu Inštrukcia
k vyplneniu ŽoNFP;



v nadväznosti na vypustenie podmienky poskytnutia príspevku č. 7 Podmienka, že
žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach z výzvy bol z časti 15. Čestné vyhlásenie
žiadateľa dokumentu Inštrukcia k vyplneniu ŽoNFP vypustený text "som si vedomý
skutočnosti, že k momentu poskytnutia pomoci (t.j. k momentu nadobudnutia účinnosti
Zmluvy o poskytnutí NFP) nesmiem byť podnikom v ťažkostiach v zmysle usmernenia o
štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach
(2014/C 249/01) a zároveň som si vedomý skutočnosti, že ak som súčasťou skupiny so
spoločným zdrojom kontroly, k momentu poskytnutia pomoci ani skupina nesmie byť
podnikom v ťažkostiach“.
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-

v prílohe č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov, v prílohe č. 3 ŽoNFP Doplňujúce údaje a

-

v prílohe č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa


v nadväznosti na vypustenie podmienky poskytnutia príspevku č. 7 Podmienka, že
žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach z výzvy boli v záväznom formulári prílohy č. 3
ŽoNFP - Doplňujúce údaje a v prílohe č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa relevantným
spôsobom prečíslované všetky uvádzané podmienky poskytnutia príspevku.

Zdôvodnenie:
Dôvodom vypustenia podmienky poskytnutia príspevku č. 7 Podmienka, že žiadateľ nie je
podnikom v ťažkostiach bola snaha poskytovateľa pomoci zjednodušiť podmienky
poskytnutia príspevku stanovené výzvou v nadväznosti na znenie novely nariadenia o ERDF a
všeobecného nariadenia.
Vo väzbe na vypustenie podmienky poskytnutia príspevku č. 7 Podmienka, že žiadateľ nie je
podnikom v ťažkostiach bolo v predmetných dokumentoch zodpovedajúcim spôsobom
upravené číslovanie jednotlivých podmienok poskytnutia príspevku.

-

v prílohe č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov, v časti 3.1 - personálne
matice prílohy č. 3 ŽoNFP - Doplňujúce údaje:


v rámci tabuľky s názvom „Personálna matica interných kapacít určených na realizáciu
a riadenie projektu - zamestnanci na základe pracovnej zmluvy“ bol doplnený stĺpec,
v ktorom je žiadateľ povinný uviesť výšku hrubej mzdy bez prémií a odmien v
EUR/mesiac príslušného zamestnanca;



v rámci tabuľky s názvom „Personálna matica interných kapacít určených na realizáciu
a riadenie projektu - zamestnanci na základe dohody o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru“ bol doplnený stĺpec, v ktorom je žiadateľ povinný uviesť výšku
odmeny za práce vykonané mimo pracovného pomeru bez prémií a odmien v
EUR/hodina príslušného zamestnanca bez sumy povinných odvodov zamestnávateľa.

Zdôvodnenie:
Dôvodom zmien vykonaných v záväznom formulári časti 3.1 - personálne matice prílohy č. 3
ŽoNFP - Doplňujúce údaje, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane
záväzných formulárov bola snaha poskytovateľa zvýšiť mieru transparentnosti
a zjednodušenia pri overovaní splnenia finančných limitov stanovených v rámci výzvy pre
jednotlivé pracovné pozície, do ktorých musia byť zaradení zamestnanci žiadateľa. Tieto
finančné limity sú v rámci prílohy č. 5 výzvy - Podmienky oprávnenosti výdavkov stanovené
pre hrubú mzdu, t.j. pre celkovú cenu práce bez prémií a odmien a bez povinných odvodov
zamestnávateľa, resp. pre odmenu za práce vykonané mimo pracovného pomeru bez
povinných odvodov zamestnávateľa, pričom v pôvodnej časti 3.1 - personálne matice prílohy
č. 3 ŽoNFP - Doplňujúce údaje bol žiadateľ povinný uvádzať predmetné parametre iba
v hodnote obsahujúcej aj povinné odvody zamestnávateľa.

Usmernením č. 1 sa v plnom rozsahu nahrádza:
-

text výzvy;
príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov, dokument Inštrukcia
k vyplneniu ŽoNFP;
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-

príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov, formulár prílohy č. 3
ŽoNFP - Doplňujúce údaje;
príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov, formulár časti 3.1 personálne matice prílohy č. 3 ŽoNFP - Doplňujúce údaje;
príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa.

Dokument výzvy a predmetné prílohy výzvy sú zverejnené 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 zverejnenia, t.j. od 22. 05. 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.
Žiadatelia, ktorí doručili ŽoNFP poskytovateľovi pred nadobudnutím účinnosti Usmernenia č. 1
a zmeny vykonané Usmernením č. 1 majú vplyv na ich ŽoNFP, budú vyzvaní na úpravu ŽoNFP
za účelom jej zosúladenia so zmenami vykonanými Usmernením č. 1.
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