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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľ usmernenia 

Cieľom usmernenia č. 5 k vyzvaniu na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPVaI-MH-FN-2016-3_4-01 je úprava vyzvania v súvislosti s: 

 mimoriadnou situáciou, ktorú vláda Slovenskej republiky vyhlásila na celom území krajiny dňa 

12. 03. 2020 v dôsledku šíriaceho sa ochorenia COVID-19 a ďalším navýšením zdrojov na 

financovanie opatrení na boj s pandémiou COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej 

dôsledkov, 

Úprava sa týka formálnych náležitostí vyzvania, konkrétne: zmena indikatívnej výšky finančných 

prostriedkov vyčlenených na vyzvanie a úprava plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov. 

Právny základ 

Právnym základom pre zmenu vyzvania 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. 5 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej len 

„SO“) v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF mení vyzvanie spôsobom, 

ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. 

 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

Popis zmeny:  

Vo vyzvaní v bode „1. Formálne náležitosti“ v časti „Indikatívna výška finančných prostriedkov 

vyčlenených na vyzvanie“ sa upravuje výška finančných prostriedkov nasledovne:  

- indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na špecifický cieľ 11.1 

a 11.3 sa mení zo sumy 170 595 000 EUR na sumu 406 589 672 EUR; 

- maximálna výška finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR vyčlenených na špecifický 

cieľ 11.1 a 11.3 sa mení zo sumy 30 105 000 EUR na sumu 71 751 118,59 EUR; 

- celková indikatívna výška finančných prostriedkov za zdroje EÚ a ŠR vyčlenených na špecifický 

cieľ 11.1 a 11.3 sa mení zo sumy 200 700 000 EUR na sumu 478 340 790,59 EUR; 

- indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na špecifický cieľ 11.1 (zdroj EÚ) 

sa mení zo sumy 71 995 000 EUR na sumu 67 745 000 EUR; 

- indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na špecifický cieľ 11.3 (zdroj EÚ) 

sa mení zo sumy 98 600 000 EUR na sumu 338 844 672 EUR; 

- indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na špecifický cieľ 12.1 sa 

mení zo sumy 15 250 000 EUR na sumu 66 430 328 EUR; 

- maximálna výška finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR vyčlenených na špecifický 

cieľ 12.1 sa mení zo sumy 15 250 000 EUR na sumu 66 430 328 EUR; 

- celková indikatívna výška finančných prostriedkov za zdroje EÚ a ŠR vyčlenených na špecifický 

cieľ 12.1 sa mení zo sumy 30 500 000 EUR na sumu 132 860 656 EUR.    

 

Vo vyzvaní v bode „2. Podmienky poskytnutia príspevku“; v časti „PODMIENKA VO VZŤAHU K DĹŽKE 

REALIZÁCIE PROJEKTU“ sa upravuje začiatok obdobia oprávnenosti realizácie projektu vo vzťahu 

k projektom predloženým na základe Usmernenia č. 5 k vyzvaniu zo dňa 29.06.2020.  
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V prílohe č. 2 vyzvania s názvom „Zoznam povinných merateľných ukazovateľov“ sa v časti „Špecifický 

cieľ 11.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP“ menia plánované hodnoty ukazovateľov: 

- ukazovateľ s kódom P0283 „Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty“ 

sa v časti „Cieľová hodnota“ z počtu 223 podnikov mení na 220 podnikov; 

V prílohe č. 2 vyzvania s názvom „Zoznam povinných merateľných ukazovateľov“ sa v časti „Špecifický 

cieľ 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja“ menia plánované hodnoty 

ukazovateľov: 

- ukazovateľ s kódom P0283 „Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty“ 

sa v časti „Cieľová hodnota“ z počtu 385 podnikov mení na 968 podnikov; 

- ukazovateľ s kódom P0632 „Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky 

(iné ako granty)“ sa v časti „Cieľová hodnota“ mení z pôvodnej sumy 136 720 000 EUR na sumu 

167 433 000 EUR. 

V prílohe č. 2 vyzvania s názvom „Zoznam povinných merateľných ukazovateľov“ sa v časti „Prioritná 

os 4 Rozvoj konkurencieschopných MSP v BSK“ menia plánované hodnoty ukazovateľov: 

- ukazovateľ s kódom P0283 „Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty“ 

sa v časti „Cieľová hodnota“ z počtu 80 podnikov mení na 278 podnikov; 

- ukazovateľ s kódom P0632 „Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky 

(iné ako granty)“ sa v časti „Cieľová hodnota“ mení z pôvodnej sumy 20 900 000 EUR na sumu 

33 974 000 EUR. 

Zdôvodnenie:  

Dôvodom vyššie uvedených zmien je zabezpečenie dodatočných zdrojov na preklenutie obdobia 

postihnutého zdravotno-bezpečnostnými opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu COVID-19 

na Slovensku. 

 

Usmernením č. 5 sa upravuje Vyzvanie na predkladanie žiadosti o NFP v znení Usmernenia č. 4 

a príloha č. 2 vyzvania v znení Usmernenia č. 4. 

Vyzvanie na predkladanie žiadosti o NFP je 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. 5 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 29.06.2020.  

Zmeny vykonané Usmernením č. 5 v prílohe č. 2 vyzvania sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené ku 

dňu zverejnenia Usmernenia č. 5, ako aj na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení Usmernenia č. 5. 

http://www.opvai.sk/

