
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie 
 

 

 vyzýva  
 

 

 

 

 

žiadateľa 
 

Slovak Investment Holding, a. s.  
 

na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  
 

v znení Usmernenia č. 45  
 

 

 

 

Názov vyzvania  Vyzvanie pre finančné nástroje OP VaI 

Kód vyzvania OPVaI-MH-FN-2016-3_4-01 

Prioritná os 3 a 4 

Špecifický cieľ 3.1.1, 3.3.1, a 4.1.1 
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1. FORMÁLNE NÁLEŽITOSTI 

Operačný program  Operačný program Výskum a inovácie1 

Prioritná os 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP 

4 Rozvoj konkurencieschopných MSP v BSK 

Investičná priorita 3.1 Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových 
nápadov v hospodárstve a podpory zakladania nových firiem, a to aj 
prostredníctvom podnikateľských inkubátorov 

3.3 Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov 
a služieb 

4.1 Podpora kapacity MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych a 
medzinárodných trhoch a zapojenia sa do procesov inovácií 

Špecifický cieľ 3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP 

3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja 

4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji 

Schéma štátnej pomoci neuplatňuje sa 

Fond Európsky fond regionálneho rozvoja 

  

Poskytovateľ  

Názov 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „SO“ alebo „MH SR“) 
konajúce v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Výskum a inovácie (ďalej     
len „OP VaI“). 

Adresa Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212 

 

Dĺžka trvania vyzvania 

Typ vyzvania otvorené 

Dátum vyhlásenia 22. februára 2016 

                                                      
1 Rozhodnutím EK došlo s účinnosťou od 13. 12. 2019 k schváleniu zlúčenia operačného programu Integrovaná infraštruktúra s operačným 
programom Výskum a inovácie. Uznesením vlády SR č. 522 zo dňa 23. 10. 2019 došlo k doplneniu uznesenia vlády SR č. 171 zo 16. 4. 2014, 
v zmysle ktorého sa Ministerstvo hospodárstva SR určuje ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra. Dňa 
20. 12. 2019 nadobudla účinnosť zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra 
sprostredkovateľským orgánom uzavretá medzi Ministerstvom dopravy a výstavby SR ako riadiacim orgánom a Ministerstvom hospodárstva SR ako 
sprostredkovateľským orgánom. Dňa 20. 12. 2019 nadobudla účinnosť Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu týkajúcich sa 
implementácie a finančného riadenia finančných nástrojov v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra sprostredkovateľským orgánom 
uzavretá medzi Ministerstvom dopravy a výstavby SR ako riadiacim orgánom a Ministerstvom hospodárstva SR ako sprostredkovateľským orgánom. 
V zmysle ustanovenia § 7 ods. 3 a § 8 v spojení s § 25 a § 26 zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zlúčením operačných programov došlo 
k prechodu práv a povinností a nástupníctvu operačného programu Integrovaná infraštruktúra 
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Dátum uzavretia  Uzavretie vyzvania nastáva:  

 vyčerpaním finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie, alebo  

 na základe rozhodnutia SO o uzavretí vyzvania,  

a to podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie  

Indikatívna výška finančných prostriedkov pre špecifický cieľ 3.1.1 a 3.3.1 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na tieto špecifické ciele je 170 595 000406 589 672 EUR. K 
výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu SR v maximálnej výške 30 105 00071 
751 118,59 EUR. 

Celková indikatívna výška finančných prostriedkov za zdroje EÚ a ŠR vyčlenených na tieto špecifické ciele je maximálne 200 
700 000478 340 790,59 EUR. 

Indikatívna výška finančných prostriedkov je určená v súlade s Prílohou č. 1 Investičná stratégia a podnikateľský plán Zmluvy o 
financovaní a so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 
(ďalej len „Stratégia financovania EŠIF“). 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na tieto špecifické ciele je zároveň rozdelená medzi jednotlivé špecifické ciele 
nasledovne: 

 

 

 

 

Prioritná os 3 Zdroj EÚ 

Investičná priorita 3.1/Špecifický cieľ 3.1.1 71 995 00067 745 000 

Investičná priorita 3.3/Špecifický cieľ 3.3.1 98 600 000338 844 672 

SPOLU PO 3 170 595 000406 589 672 

Indikatívna výška finančných prostriedkov pre špecifický cieľ 4.1.1  

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na tento špecifický cieľ je 15 250 00066 430 328 EUR. K výške 
zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu SR v maximálnej výške 15 250 00066 430 328 
EUR. 

Celková indikatívna výška finančných prostriedkov za zdroje EÚ a ŠR vyčlenených na tento špecifický cieľ je maximálne 
30 500 000132 860 656 EUR. 

Indikatívna výška finančných prostriedkov je určená v súlade s Prílohou č. 1 Investičná stratégia a podnikateľský plán Zmluvy 
o financovaní a so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 
(ďalej len „Stratégia financovania EŠIF“). 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na tento špecifický cieľ je: 

 

 

 

 

Prioritná os 4 Zdroj EÚ 

Investičná priorita 4.1/Špecifický cieľ 4.1.1 15 250 00066 430 328 

SPOLU PO 4 15 250 00066 430 328 

Financovanie projektu  

Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu v rámci vyzvania bude realizované v súlade s pravidlami stanovenými 
v platnej Stratégii financovania EŠIF, a to nasledovne:  
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pre špecifický cieľ 3.1.1 a 3.3.1 

 miera spolufinancovania zo zdrojov EÚ – 85 % z celkových oprávnených výdavkov; 

 miera spolufinancovania zo zdrojov ŠR – maximálne 15 % z celkových oprávnených výdavkov. 

pre špecifický cieľ 4.1.1 

 miera spolufinancovania zo zdrojov EÚ – 50 % z celkových oprávnených výdavkov; 

 miera spolufinancovania zo zdrojov ŠR – maximálne 50 % z celkových oprávnených výdavkov. 

Miesto a spôsob podania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

Žiadateľ vyplní žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „Žiadosť o NFP“ alebo „ŽoNFP“) výlučne 
prostredníctvom formulára v rámci verejnej časti ITMS2014+ dostupnej na webovom sídle https://www.itms2014.sk/  a následne 
predloží vyplnený formulár ŽoNFP poskytovateľovi: 

1. elektronicky prostredníctvom ITMS2014+ (odoslaním formulára ŽoNFP z verejnej do neverejnej časti ITMS2014+)  

a zároveň   

2. v písomnej forme2, a to: 

- v elektronickej forme prostredníctvom elektronickej schránky MH SR zriadenej v rámci Ústredného portálu verejnej 
správy3, podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym 
certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou4 alebo 

- v listinnej forme, podpísaný5 a opečiatkovaný6 originál, na adresu: 

Ministerstvo hospodárstva SR  
sekcia štrukturálnych fondov EÚ  
Mlynské nivy 44/a  
827 15 Bratislava 212  

Formulár žiadosti o NFP v listinnej forme je možné predložiť na vyššie uvedenú adresu jedným z nasledovných spôsobov:  

 osobne do podateľne MH SR v pracovné dni v čase 8.30 – 11.30 a 12.00 – 15.00; 

 doporučenou poštou; 

 kuriérskou službou. 

Počas trvania mimoriadnej situácie, ktorú vláda Slovenskej republiky vyhlásila na celom území krajiny dňa 12. 3. 2020 v 
dôsledku šíriaceho sa ochorenia COVID-19, odporúčame žiadateľovi využívať výhradne elektronickú formu predkladania 
ŽoNFP, t. j. predkladať formulár ŽoNFP priamo z prostredia ITMS2014+ zvolením spôsobu odoslania elektronicky do elektronickej 
schránky poskytovateľa. 

Žiadateľ je v zmysle § 19 zákona o príspevku z EŠIF povinný predložiť ŽoNFP riadne, včas a vo forme určenej poskytovateľom. 

Žiadosť o NFP sa predkladá v slovenskom jazyku za každú prioritnú os a finančný nástroj zvlášť. Žiadosť o NFP musí spĺňať 
požiadavky na formát a na spôsob vypĺňania stanovený v Prílohe č. 1 tohto vyzvania. Technicko-organizačné inštrukcie 

                                                      
2 V súlade s §40 ods. 4 Občianskeho zákonníka je písomná forma zachovaná, aj ak je právny úkon urobený elektronickými prostriedkami, ktoré 
umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený 
elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou. 
3 Pri odosielaní elektronickej formy formulára ŽoNFP žiadateľ nemusí opustiť prostredie ITMS2014+. Po vyplnení formulára ŽoNFP v prostredí 
ITMS2014+ žiadateľ vyberie formu odoslania „elektronicky.“ Systém ITMS2014+ automaticky vygeneruje všetko potrebné pre zrealizovanie 
elektronického podania v rámci ITMS2014+, t. j. elektronickú správu aj samotný formulár ŽoNFP, ktorý tvorí prílohu elektronickej správy. Po 
vygenerovaní elektronickej správy a formulára ŽoNFP, ktorý tvorí prílohu elektronickej správy, žiadateľ podpíše obidva elektronické dokumenty 
a odošle podanie cez verejnú časť ITMS2014+. Formulár ŽoNFP je doručený systémom ITMS2014+ do jeho neverejnej časti a zároveň aj do 
elektronickej schránky poskytovateľa. Toto isté podanie sa uloží do elektronickej schránky (do odoslaných správ) žiadateľa a rovnako mu bude 
doručená aj elektronická doručenka. 
4 Na webovom sídle www.opvai.sk v časti https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/ je zverejnené inštruktážne video 
k elektronickému podpisovaniu a odosielaniu ŽoNFP priamo v ITMS2014+.   
5 Osobou oprávnenou konať v mene žiadateľa. 
6 V prípade, že žiadateľ má povinnosť používať pečiatku. 

https://www.itms2014.sk/
http://www.opvai.sk/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/
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k vypracovaniu a predloženiu žiadostí o NFP sú uvedené v kapitole 3.2. Systému riadenia finančných nástrojov financovaných 

z Kohézneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu na programové obdobie 2014 – 2020. 

Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom  

Písomnou formou na adrese SO: 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  
Sekcia štrukturálnych fondov EÚ 
Mlynské nivy 44/a 
827 15 Bratislava 212  

Elektronickou formou na e-mailovej adrese: katarina.kurucova@mhsr.sk; edmund.skorvaga@mhsr.sk  

Telefonicky na telefónnom čísle: +421 2 48 541 211; +421 2 48 542 620 

Ďalšie formálne náležitosti 

Identifikácia Zmluvy o financovaní v platnom znení: 

Číslo zmluvy: 0949/2015 
Dátum podpisu zmluvy: 11.01.2016 
Dátum účinnosti zmluvy: 22.01.2016 
Zmluvné strany: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (po zlúčení operačných programov 
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky); SZRB Asset Management, a. s. (po zmene názvu: Slovak 
Investment Holding, a. s.); Slovak Investment Holding, a. s. (po zmene názvu: National Development Fund II., a. s.) 

Identifikácia finančného nástroja pre špecifický cieľ 3.1.1 a 3.3.1: 

Úverový program pre podporu nových a začínajúcich MSP mimo BSK 

Záručný program pre podporu nových a začínajúcich MSP mimo BSK 

Fond rizikového kapitálu pre MSP mimo BSK vo fáze Early stage – SEED a Start up 

Úverový program pre rozvoj MSP mimo BSK 

Záručný program pre rozvoj MSP mimo BSK 

Fond rizikového kapitálu pre rozvoj MSP vo fáze Growth stage -Venture Capital 

Identifikácia finančného nástroja pre špecifický cieľ 4.1.1: 

Úverový program pre rozvoj MSP v BSK 

Záručný program pre rozvoj MSP v BSK 

Fond rizikového kapitálu pre MSP v BSK vo fáze Early stage – SEED a Start up 

Fond rizikového kapitálu pre MSP v BSK vo fáze Growth stage -Venture Capital 

 

2. PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU 

Na to, aby mohol byť žiadateľovi poskytnutý nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), musia byť splnené nižšie uvedené 
podmienky poskytnutia príspevku. 

V rámci každej podmienky poskytnutia príspevku je uvedený opis podmienky poskytnutia príspevku a forma, resp. spôsob 
preukazovania jej splnenia, ak relevantné (formulár žiadosti o NFP, resp. príloha žiadosti o NFP). 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA  

P. č. 
Znenie podmienky poskytnutia 
príspevku 

Stručný opis podmienky poskytnutia príspevku 

mailto:viktor.paulen@mhsr.sk
mailto:edmund.skorvaga@mhsr.sk
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1 Oprávnený žiadateľ Slovak Investment Holding, a. s. 
Grösslingová 44, 811 09 Bratislava 
IČO: 47 759 097 

Forma preukázania: Formulár  Žiadosti o NFP – tab. č. 1. Identifikácia žiadateľa. 
Bez osobitnej prílohy. 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT REALIZÁCIE PROJEKTU  

2 Podmienka, že aktivity vykonávané 
v rámci finančného nástroja sú vo 
vecnom súlade s oprávnenými 
aktivitami OP VaI 

Zameranie finančného nástroja musí byť vo vecnom súlade s oprávnenými aktivitami 
OP VaI, ktoré sú zároveň zadefinované v Prílohe č. 1 Investičná stratégia 
a podnikateľský plán Zmluvy o financovaní.  

V rámci Špecifického cieľa 3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP 
je oprávnená nasledujúca aktivita:  

Podpora nových a začínajúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných 
nástrojov (úverový program pre podporu nových a začínajúcich MSP, fond 
rizikového kapitálu pre začínajúce MSP vo fázach seed a start up) zameraná aj 
na podporu priemyslu a služieb vrátane poznatkovo intenzívnych služieb (KIS) 
a nových, progresívnych odvetví.  

V rámci Špecifického cieľa 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze 
rozvoja je oprávnená nasledujúca aktivita:  

Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov 
(úverové programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, 
fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP).  

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne iba tie činnosti, ktoré spadajú do 
vyššie definovaného rámca oprávnených aktivít výhradne v súlade s aktuálne platnou 
verziou schváleného programového dokumentu OP VaI. 

V rámci Špecifického cieľa 4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji 
je oprávnená nasledujúca aktivita:  

Podpora nových a začínajúcich MSP prostredníctvom finančných nástrojov 
(úverový program pre podporu nových a začínajúcich MSP, záručný program 
pre rozvoj MSP v BSK, fond rizikového kapitálu pre začínajúce podniky vo 
fázach seed a start up), resp. grantov zameraných na podporu priemyslu a 
služieb, najmä poznatkovo intenzívnych služieb (KIS) a nových, progresívnych 
odvetví.  

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne iba tie činnosti, ktoré spadajú do 
vyššie definovaného rámca oprávnených aktivít výhradne v súlade s aktuálne platnou 
verziou schváleného programového dokumentu OP VaI. 

Forma preukázania: Formulár žiadosti o NFP – tab. 7. Opis projektu. 
Bez osobitnej prílohy. 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV REALIZÁCIE PROJEKTU  

3 Podmienka, že výdavky na 
finančný nástroj sú oprávnené  

Výdavky na finančný nástroj musia byť v súlade s legislatívou EÚ a legislatívou SR, 
ako aj v súlade so Systémom riadenia finančných nástrojov financovaných 
z Kohézneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja Európskeho sociálneho 
fondu na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Systém riadenia finančných 
nástrojov“). 
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Forma preukázania: Formulár žiadosti o NFP – tab. 11. Rozpočet projektu. 
Bez osobitnej prílohy. 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: OPRÁVNENOSŤ MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU  

4 Podmienka, že projekt je 
realizovaný na oprávnenom území 

Pre špecifický cieľ 3.1.1 a 3.3.1 

Oprávneným miestom realizácie projektu sú menej rozvinuté regióny Slovenskej 
republiky: Západné Slovensko (Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky samosprávny 
kraj), Stredné Slovensko (Žilinský a Banskobystrický samosprávny kraj) 
a Východné Slovensko (Prešovský a Košický samosprávny kraj).  

Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území. Pre posúdenie, či sa 
projekt bude realizovať na oprávnenom území, je rozhodujúce miesto realizácie 
projektu a nie miesto sídla žiadateľa. 

Viac rozvinutý región Slovenskej republiky: Bratislavský samosprávny kraj je 
neoprávneným územím.  

Pre špecifický cieľ 4.1.1 

Oprávneným miestom realizácie projektu je viac rozvinutý región Slovenskej 
republiky: Bratislavský samosprávny kraj  

Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území. Pre posúdenie, či sa 
projekt bude realizovať na oprávnenom území, je rozhodujúce miesto realizácie 
projektu a nie miesto sídla žiadateľa. 

Menej rozvinuté regióny Slovenskej republiky: Západné Slovensko (Trnavský, 
Trenčiansky a Nitriansky samosprávny kraj), Stredné Slovensko (Žilinský 
a Banskobystrický samosprávny kraj) a Východné Slovensko (Prešovský a Košický 
samosprávny kraj) sú neoprávneným územím. 

Forma preukázania: Formulár žiadosti o NFP – tab. 6. Miesto realizácie projektu. 
Bez osobitnej prílohy. 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: SPÔSOB FINANCOVANIA   

5 Podmienka spôsobu financovania Spôsob financovania prijímateľa (prevod tranží) sa bude realizovať v súlade 
s platným Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a 
Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 
(ďalej len „Systém finančného riadenia EŠIF“), ktorý je zverejnený na 
www.finance.gov.sk.  

Forma poskytovaného príspevku: nenávratný finančný príspevok (finančné nástroje). 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: ĎALŠIE PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU  

6 Maximálna a minimálna výška 
príspevku 

Vzhľadom na to, že žiadateľ je povinný predložiť samostatnú žiadosť o NFP za každý 
finančný nástroj, maximálna výška príspevku na projekt nesmie prekročiť výšku 
príspevku z OP VaI na jednotlivý finančný nástroj uvedenú v časti 9.4  Investičnej 
stratégie. Žiadateľ nie je oprávnený zmeniť výšku finančných prostriedkov 
vyčlenených na vyzvanie. Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje. 

Forma preukázania: Formulár žiadosti o NFP – tab. 11. Rozpočet projektu. 
Bez osobitnej prílohy. 

http://www.finance.gov.sk/
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7 Podmienka vo vzťahu k dĺžke 
realizácie projektu 

V rámci vyzvania nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu. 
Obdobie oprávnenosti realizácie projektu začína plynúť od 22.01.20167 pre projekty 
predložené na základe vyzvania zo dňa 22.02.2016, resp. od 17.11.20178 pre 
projekty predložené na základe Usmernenia č. 1 k vyzvaniu zo dňa 16.11.2017, resp. 
od 29.11.20189 pre projekty predložené na základe Usmernenia č. 2 k vyzvaniu zo 
dňa 29.11.2018, resp. od 26.11.201910 pre projekty predložené na základe 
Usmernenia č. 3 k vyzvaniu zo dňa 26.11.2019, resp. od 5.5.202011 pre projekty 
predložené na základe Usmernenia č. 4 k vyzvaniu zo dňa 5.5.2020, resp. od 
29.06.202012 pre projekty predložené na základe Usmernenia č. 5 k vyzvaniu zo dňa 
29.06.2020 a končí 31.12.2023 v súlade s čl. 10, ods. 10.1 Zmluvy o financovaní, 
s výnimkou ustanovení o monitorovacích povinnostiach, audite a iných vyplývajúcich 
zo všeobecného nariadenia13, ktoré končia najneskôr uplynutím ôsmeho roku od 
ukončenia obdobia oprávnenosti OP VaI. 

Forma preukázania: Formulár žiadosti o NFP – tab. 9. Harmonogram realizácie 
aktivít. 
Bez osobitnej prílohy. 

8 Podmienka definovania 
merateľných ukazovateľov 
projektu 

Výstupy/výsledky, ktoré majú byť dosiahnuté realizáciou aktivít projektu, sú 
kvantifikované prostredníctvom povinných merateľných ukazovateľov v Prílohe č. 2 
tohto vyzvania. 

Forma preukázania: Formulár žiadosti o NFP – tab. 10. Aktivity projektu 
a očakávané merateľné ukazovatele. 
Bez osobitnej prílohy. 

 

3. ĎALŠIE INFORMÁCIE K VYZVANIU 

SO, po doručení písomnej formy žiadosti o NFP, postupuje v súlade so Systém riadenia finančných nástrojov financovaných z 
Kohézneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu na programové obdobie 2014 – 2020.  

Finančné prostriedky budú prijímateľovi poskytované na základe Zmluvy o financovaní a v súlade so Systémom riadenia finančných 
nástrojov a Systémom finančného riadenia EŠIF, ktoré sú zverejnené na www.finance.gov.sk. 

 

4. ZMENA A ZRUŠENIE VYZVANIA 

Poskytovateľ je oprávnený vykonať zmeny formálnych náležitostí vyzvania (§ 17 ods. 2 zákona 292/2014 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení), ako aj 
jeho príloh, pričom tieto zmeny vrátane zdôvodnenia ich vykonania je povinný vo forme usmernenia k vyzvaniu zverejniť na svojom 
webovom sídle. Zmeny formálnych náležitostí vyzvania, medzi ktoré patrí aj indikatívna výška alokácie finančných prostriedkov 
určených na vyzvanie, je poskytovateľ oprávnený vykonať aj po uzavretí vyzvania. Poskytovateľ v prípade vykonania zmien 
formálnych náležitostí vyzvania posudzuje ich dopad z hľadiska zachovania princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a 
primeranosti. 

                                                      
7 Dátum účinnosti Zmluvy o financovaní. 
8 Dátum účinnosti Dodatku č. 1 Zmluvy o financovaní. 
9 Dátum účinnosti Dodatku č. 2 Zmluvy o financovaní. 
10 Dátum účinnosti Dodatku č. 3 Zmluvy o financovaní. 
11 Dátum účinnosti Dodatku č. 5 Zmluvy o financovaní. 
12 Dátum zverejnenia usmernenia č. 5 na základe Dodatku č. 6 Zmluvy o financovaní, ktorý nadobudol účinnosť dňa 27.06.2020. 
13 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom 

fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka, Európskom 
námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 
fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, (Uverejnené 
v Úradnom vestníku EÚ L 347, dňa 20. 12. 2013) 
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Poskytovateľ je oprávnený zmeniť vyzvanie do jeho uzavretia, ak sa zmenou podstatným spôsobom nezmenia podmienky 
poskytnutia príspevku určené vo vyzvaní (povolenou zmenou je napr. zmena formy preukazovania podmienky poskytnutia príspevku). 
Poskytovateľ umožní žiadateľovi v primeranej lehote zmeniť žiadosť o NFP predloženú do termínu zmeny vyzvania.   

Legislatívne zmeny, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na zmenu podmienok poskytnutia príspevku, nepredstavujú zmenu vyzvania 
za predpokladu, že novelizáciou alebo vydaním nového všeobecne záväzného právneho predpisu nedôjde k zmene vecnej podstaty 
podmienky poskytnutia príspevku. Poskytovateľ v takom prípade posudzuje žiadosť o NFP podľa aktuálne platného právneho 
predpisu, rešpektujúc prechodné ustanovenia vo vzťahu k jeho účinnosti. V prípade, ak legislatívne zmeny vyvolajú potrebu zmeny v 
podmienkach poskytnutia príspevku, poskytovateľ v nadväznosti na ich posúdenie rozhodne o potrebe zmeny alebo zrušenia 
vyzvania.  

Zmeny spojené s predkladaním žiadostí o NFP prostredníctvom ITMS2014+ (napr. zmeny v technickom spôsobe vypĺňania 
jednotlivých častí žiadosti o NFP) nepredstavujú zmenu vyzvania a o relevantných technických postupoch bude poskytovateľ 
informovať žiadateľa zaslaním elektronickej informácie o vykonanej zmene.  

Chyby v písaní, v počtoch alebo iné zrejmé nesprávnosti (napr. vyplývajúce z potreby úpravy častí vyzvania) nepredstavujú zmenu 
vyzvania a o vykonaných opravách/úpravách poskytovateľ informuje žiadateľa zaslaním elektronickej informácie o vykonanej zmene. 

Ak dôjde k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku, alebo ak z objektívnych dôvodov nie je možné financovať projekt na 
základe vyzvania, poskytovateľ vyzvanie zruší. Žiadosť o NFP predložená do dátumu zrušenia vyzvania, o ktorej poskytovateľ 
nerozhodol, vráti žiadateľovi alebo o žiadosti o NFP rozhodne, ak je možné rozhodnúť o žiadosti o NFP podľa podmienok poskytnutia 
príspevku platných ku dňu predloženia žiadosti o NFP.  

Pravidlá pre zmenu/zrušenie vyzvania sa rovnako aplikujú na prípad zmien v dokumentoch, na ktoré sa vyzvanie odkazuje, a takéto 
zmeny majú vplyv na zmenu podmienok poskytnutia príspevku. 

Zmena vyzvania je realizovaná formou usmernenia k vyzvaniu, ktoré poskytovateľ zverejňuje na webovom sídle www.opvai.sk. Do 
vykonania zmeny vyzvania formou usmernenia sa na vyzvanie vzťahujú podmienky poskytnutia príspevku a dokumenty, ktoré ich 
definujú (vrátane dokumentov, na ktoré vyzvanie odkazuje), platné v čase vyhlásenia vyzvania, resp. v súlade s posledným 
zverejneným usmernením k vyzvaniu. 

Zrušenie vyzvania je realizované formou informácie o zrušení vyzvania, ktoré poskytovateľ zverejňuje na webovom sídle 
www.opvai.sk. V informácii poskytovateľ zároveň definuje, či o žiadostiach o NFP predložených do zrušenia vyzvania rozhodne 
poskytovateľ podľa podmienok platných ku dňu predloženia žiadosti o NFP, alebo ich vráti žiadateľovi. 

Každé usmernenie k vyzvaniu/informácia o zrušení vyzvania jasným spôsobom identifikuje zmeny vyzvania vrátane zdôvodnenia 
ich vykonania, resp. zdôvodnenie zrušenia vyzvania, ďalej dokumentáciu vyzvania, ktorá je zmenou vyzvania dotknutá a žiadosti o 
NFP, ktorých sa zmena vyzvania týka. Poskytovateľ zverejňuje spolu s usmernením k vyzvaniu aj zmenou dotknuté príslušné 
dokumenty vyzvania, v ktorých sú zmeny vykonané formou sledovania zmien. 

Zmena vyzvania/zrušenie vyzvania je účinné v súlade s informáciou uvedenou v usmernení k vyzvaniu/informácii o zrušení vyzvania, 
najskôr však dňom zverejnenia na webovom sídle www.opvai.sk. 

 

5. PRÍLOHY VYZVANIA 

1. Formulár žiadosti o NFP.   

2. Zoznam povinných merateľných ukazovateľov.  

 


