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

vydáva

USMERNENIE č. 2
k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku s kódom OPII-MH/DP/2020/10.3-29

Dátum vydania usmernenia č. 2:

07.07.2020

Dátum účinnosti usmernenia č. 2:

07.07.2020

CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD
Cieľ usmernenia
Cieľom usmernenia č. 2 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 príloh
výzvy v súvislosti s/so:
-

aktualizáciou Schémy pomoci de minimis na podporu sieťovania podnikov;

-

spresnením vymedzenia oprávnených výdavkov v rámci skupiny výdavkov 521 Mzdové
výdavky;

-

odstránením zrejmej nesprávnosti.

Právny základ
Právnym základom pre zmenu výzvy je § 57 ods. 1 a ods. 5 zákona 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. 2 boli vykonané v nasledovných dokumentoch výzvy:
-

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“ a tabuľky s názvom
„Personálna matica interných kapacít určených na realizáciu a riadenie projektu - zamestnanci
na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru“ bolo v stĺpci
s názvom „Činnosti vykonávané v rámci realizácie a riadenia projektu“ odstránené
zadefinované roletové menu.
Zdôvodnenie:
Dôvodom zmeny vykonanej 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 odstrániť zrejmú nesprávnosť, kedy roletové menu, chybne
vložené v stĺpci s názvom „Činnosti vykonávané v rámci realizácie a riadenia projektu“, bránilo
žiadateľom riadne predložiť požadované informácie a vyplniť predmetný stĺpec záväzného
formuláru.

-

v prílohe č. 3 výzvy - Schéma pomoci de minimis na podporu sieťovania podnikov:


v rámci prílohy č. 3 výzvy bol dokument „Schéma pomoci de minimis na podporu
sieťovania podnikov“ nahradený dokumentom „Schéma pomoci de minimis na
podporu sieťovania podnikov v znení dodatku č.1“.

Zdôvodnenie:
Dôvodom aktualizácie Schémy pomoci de minimis na podporu sieťovania podnikov bola
potreba úpravy jej článku Q) Platnosť a účinnosť schémy, v rámci ktorého došlo k posunu
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hraničného termínu na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z 30. júna 2020 na 30. novembra 2020.

-

v prílohe č. 5 výzvy - Podmienky oprávnenosti výdavkov:


v rámci kapitoly C. Číselník oprávnených výdavkov a kapitoly D. Pravidlá
hospodárnosti výdavkov, časti Identifikácia pomocných nástrojov na preukázanie
hospodárnosti jednotlivých typov výdavkov ŽoNFP došlo k spresneniu vymedzenia
oprávnených výdavkov zaradených do skupiny 521 Mzdové výdavky a spresneniu
spôsobu preukazovania oprávnenosti výdavkov;



v rámci kapitoly E. Finančné limity bolo doplnené upozornenie, ktoré upriamuje
pozornosť žiadateľa na skutočnosť, v zmysle ktorej definované finančné limity sú
stanovené pre jednotlivé pracovné pozície na úrovni hrubej mzdy, resp. odmeny za práce
vykonávané mimo pracovného pomeru, t.j. že tieto limity, na rozdiel od oprávneného
mzdového výdavku, ktorým je celková cena práce, resp. odmena za práce vykonávané
mimo pracovného pomeru vrátane povinných odvodov zamestnávateľa, nezahŕňajú
povinné odvody zamestnávateľa.

Zdôvodnenie:
Dôvodom zmien vykonaných v prílohe č. 5 výzvy - Podmienky oprávnenosti výdavkov bola
snaha poskytovateľa zvýšiť mieru zrozumiteľnosti a transparentnosti podmienok oprávnenosti
výdavkov stanovených v rámci výzvy, ako aj zdôrazniť skutočnosti, ktoré majú zásadný vplyv
na overovanie hospodárnosti oprávnených výdavkov zaradených do skupiny 521 Mzdové
výdavky prostredníctvom aplikácie stanovených finančných limitov.

Usmernením č. 2 sa v plnom rozsahu nahrádza:
-

príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov, formulár časti 3.1 personálne matice prílohy č. 3 ŽoNFP - Doplňujúce údaje;
príloha č. 3 výzvy – Schéma pomoci de minimis na podporu sieťovania podnikov;
príloha č. 5 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov.

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. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 07. 07. 2020.
Zmeny vykonané Usmernením č. 2 sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené ku dňu nadobudnutia
účinnosti Usmernenia č. 2, ako aj na všetky ŽoNFP predložené po nadobudnutí účinnosti Usmernenia
č. 2.
Žiadatelia, ktorí doručili ŽoNFP poskytovateľovi pred nadobudnutím účinnosti Usmernenia č. 2
a zmeny vykonané Usmernením č. 2 majú vplyv na ich ŽoNFP, budú vyzvaní na úpravu ŽoNFP
za účelom jej zosúladenia so zmenami vykonanými Usmernením č. 2.
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