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Výzva zameraná na podporu podnikania MSP s cieľom rozvoja 
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Formálne náležitosti výzvy

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Špecifický cieľ: 11.3 – Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze
rozvoja

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení Ministerstva
dopravy a výstavby SR

Indikatívna výška finančných prostriedkov: 7 500 000 EUR

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 27. 02. 2020

Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 31. 08. 2020

Dátumy uzavretia ďalších hodnotiacich kôl: posledný pracovný deň každého

nasledujúceho 3 mesiaca



Cieľ výzvy

Cieľom výzvy, ktorá je vyhlásená v rámci Iniciatívy EK na podporu

zaostávajúcich regiónov (Catching-up Regions), je podpora takých

podnikateľských zámerov malých a stredných podnikateľov, ktoré prispejú

k rozvoju endogénneho potenciálu vybraných okresov Banskobystrického

kraja v oblasti cestovného ruchu.
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IV. Oprávnenosť miesta realizácie projektu

V. Kritériá na výber projektov

VI. Spôsob financovania

VII. Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z osobitných predpisov

VIII. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku



I. Oprávnenosť žiadateľa

1. Právna forma

Fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) Obchodného zákonníka
(t.j. osoby zapísané v Obchodnom registri a osoby, ktoré podnikajú na základe
živnostenského oprávnenia), ktoré:

• k momentu poskytnutia pomoci spĺňajú definíciu MSP,

• ku dňu predloženia ŽoNFP:

• sú registrované na území SR,

• uplynulo minimálne 12 mesiacov od ich vzniku,

• disponujú schválenou účtovnou závierkou za účtovné obdobie v trvaní 12
mesiacov bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom
bola predložená ŽoNFP,

• majú v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním
projektu,

• sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve.



I. Oprávnenosť žiadateľa

2. Podmienka nebyť dlžníkom na daniach vedených miestne príslušným

daňovým úradom

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na daniach v sume vyššej ako 40 EUR, t.j. nesmie

mať daňové nedoplatky po lehote splatnosti dane v zmysle daňového poriadku v

sume vyššej ako 40 EUR.

3. Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom (nesmie mať evidované nedoplatky) na poistnom

na sociálne poistenie v sume vyššej ako 40 EUR.

4. Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom v žiadnej zdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné

zdravotné poistenie v SR v sume vyššej ako 100 EUR.



I. Oprávnenosť žiadateľa

5. Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vyhlásený konkurz ani povolená

reštrukturalizácia

6. Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi

Voči žiadateľovi nesmie byť vykonávaná exekúcia alebo vedený iný výkon

rozhodnutia podľa osobitných predpisov.

7. Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach

Žiadateľ nesmie byť k momentu poskytnutia pomoci (t.j. momentu nadobudnutia

účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP) podnikom v ťažkostiach.

8. Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe

predchádzajúceho rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc označená za

neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom



I. Oprávnenosť žiadateľa

9. Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu

Žiadateľ musí byť finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu, t. j. musí mať

zabezpečené dostatočné vlastné alebo úverové zdroje minimálne vo výške

rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a NFP.

10. Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny zástupca, ani žiadny člen

štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať

žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin

korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie,

za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia,

zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin

machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe

(spôsob preukázania v závislosti od štátnej príslušnosti)



I. Oprávnenosť žiadateľa

11. Podmienka, že žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným

rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest

zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ, alebo trest

zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu

12. Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný v systéme včasného odhaľovania

rizika a vylúčenia (EDES) ako vylúčená osoba alebo subjekt (v zmysle čl.

135 a nasl. Nariadenia EK č. 2018/1046)

13. Podmienka, že podnik žiadateľa je aktívny a nenachádza sa v nepriaznivej

finančnej situácii

Majetkové zložky podniku musia byť primerané k veľkosti podniku a podnik

žiadateľa musí aktívne pôsobiť na trhu a zároveň podnik žiadateľa musí byť

finančne stabilný.



II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

14. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu

Hlavná aktivita projektu: Podpora MSP

• Predmetom projektu musí byť vynaloženie oprávnených výdavkov v súlade
s prílohou č. 5 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov s cieľom zvýšenia
potenciálu cestovného ruchu v oprávnenom regióne, a to za účelom produkcie
nového/inovovaného produktu žiadateľa alebo inovácie produkčného procesu
žiadateľa, ktorých priamym užívateľom budú, resp. môžu byť návštevníci regiónu.

• Výsledky realizácie projektu (nový/inovovaný produkt, resp. inovovaný proces)
musia preukázateľne prispievať k rozvoju cestovného ruchu v danom regióne.

• Najneskôr k ukončeniu realizácie projektu musí dôjsť k zabezpečeniu
prevádzkyschopnosti predmetu projektu.



II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

14. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu

Predmet projektu musí byť zameraný výlučne na jedno z nasledujúcich odvetví:

• Vysoký potenciál cestovného ruchu

49.39 Ostatná osobná pozemná doprava i. n. (v rámci tejto triedy je oprávnená 

výlučne: prevádzka lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú 

súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov)

77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb

91.02 Činnosti múzeí

91.03 Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí

91.04 Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií

93.11 Prevádzka športových zariadení (okrem golfových ihrísk, štadiónov, športových hál 

a pretekárskych dráh)

96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody (činnosti definované v tejto triede budú 

podporované výhradne ako súčasť malých ubytovacích zariadení cestovného ruchu s 

menej ako 25 izbami)



II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

14. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu

Predmet projektu musí byť zameraný výlučne na jedno z nasledujúcich odvetví:

• Stredný potenciál cestovného ruchu

13.9 Výroba ostatného textilu

15 Výroba kože a kožených výrobkov

16.29.0 Výroba ostatných výrobkov z dreva, výrobkov z korku, slamy a prúteného materiálu

23.41 Výroba domácich a dekoratívnych keramických predmetov

23.49 Výroba ostatných keramických výrobkov

55.1 Hotelové a podobné ubytovanie

55.2 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie

55.3 Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány 

56.1 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál (okrem podtriedy 56.10.2 - Zariadenia 

školského stravovania)

 Podporované budú výhrade malé ubytovacie zariadenia cestovného ruchu s menej ako 25 

izbami 



II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

14. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu

Predmet projektu musí byť zameraný výlučne na jedno z nasledujúcich odvetví:

• Nízky potenciál cestovného ruchu

10 Výroba potravín (okrem 10.9 Výroba a príprava krmív pre zvieratá)

11 Výroba nápojov

13 Výroba textilu (okrem 13.9 Výroba ostatného textilu)

14 Výroba odevov (okrem 14.12 Výroba pracovných odevov a 14.14 Výroba spodnej bielizne)

17.29 Výroba ostatných výrobkov z papiera a lepenky

18 Tlač a reprodukcia záznamových médií (okrem 18.2 Reprodukcia záznamových médií)

20.4 Výroba mydla a pracích prostriedkov, čistiacich a leštiacich prípravkov, parfumérskych a 
toaletných prípravkov

23.1 Výroba skla a výrobkov zo skla

23.69 Výroba ostatných výrobkov z betónu, sadry a cementu

25.9 - Výroba ostatných kovových výrobkov

32 Iná výroba (okrem 32.5 a časti 32.4 - výroba hracích automatov, hier fungujúcich po vhodení mince, 
biliardových stolov, špeciálnych stolov pre hry v kasíne atď.)

58.1 Vydávanie kníh, periodík a iné nakladateľské činnosti

59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových 
nahrávok

60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie.



II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

15. Podmienka, že žiadateľ nezačal realizáciu hlavnej aktivity projektu pred

predložením ŽoNFP

Žiadateľ nesmie začať realizáciu hlavnej aktivity projektu pred predložením

ŽoNFP.

Za začatie realizácie hlavnej aktivity projektu sa považuje kalendárny deň, kedy

došlo k:

• vystaveniu prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo

• nadobudnutiu účinnosti prvého zmluvného vzťahu s dodávateľom (ak sa

nepredpokladá vystavenie objednávky), alebo

• začatiu realizácie hlavnej aktivity projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí
NFP (ak k začatiu realizácie hlavnej aktivity nedôjde žiadnym z vyššie

uvedených spôsobov).



III. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu

16. Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené

Trieda 01 – Dlhodobý nehmotný majetok

Skupina 013 – Softvér (nákup softvéru; technické zhodnotenie/modernizácia softvéru; vývoj
aplikačného softvéru realizovaný dodávateľsky),

Skupina 014 – Oceniteľné práva (nákup licencií, okrem obstarania licencií súvisiacich s
používaním softvéru zaraďovaných do skupiny výdavkov 013 Softvér; nákup autorských
práv a patentov, receptov; predmetov priemyselných práv ako sú úžitkové vzory a iné
výsledky duševnej tvorivej činnosti, ak sa obstarali za odplatu),

Skupina 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (nákup ostatných nehmotných aktív).



III. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu

16. Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené

Trieda 02 – Dlhodobý hmotný majetok

Skupina 021 – Stavby (výdavky na drobné stavby, nekryté športové ihriská, lyžiarske trate a
vleky, lanové dráhy, chodníky a nekryté parkoviská v rámci projektov realizovaných v
odvetviach poskytujúcich služby cestovného ruchu a výdavky na zmeny dokončených
stavieb podľa § 139b) ods. 5 stavebného zákona),

Skupina 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (nákup strojov, prístrojov,
zariadení),

Skupina 023 – Dopravné prostriedky (nákup bicyklov a kolobežiek vrátane bicyklov
a kolobežiek vybavených pomocným elektrickým motorčekom pre využitie klientmi
zariadení cestovného ruchu).

 V súlade s plánovaným usmernením k výzve



III. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu

16. Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené

Trieda 11 – Zásoby

Skupina 112 – Zásoby (nákup hmotného majetku, ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako
jeden rok a ocenenie nižšie alebo rovné sume podľa osobitného predpisu, ktorý podľa
rozhodnutia účtovnej jednotky nebol zaradený ako dlhodobý hmotný majetok, napr.
vnútorné vybavenie prevádzkových priestorov).

Trieda 51 – Služby

Skupina 511 – Opravy a udržiavanie (výdavky na udržiavanie a opravy dokončených
stavieb, napr. bežné udržiavacie práce definované v § 139b ods. 16 stavebného
zákona).

 V súlade s plánovaným usmernením k výzve



III. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu

16. Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené

Trieda 51 – Služby

Skupina 518 – Ostatné služby (nákup nehmotného majetku, ktorého doba použiteľnosti je
dlhšia ako jeden rok a ocenenie nižšie alebo rovné sume podľa osobitného predpisu,
ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nebol zaradený ako dlhodobý nehmotný
majetok; externé riadenie projektu; marketingové služby v rozsahu: tvorba a úprava
webového sídla, obstaranie reklamnej tabule, grafický návrh tlačovín, letákov,
katalógov, brožúr; ostatné služby potrebné na zabezpečenie realizácie projektu).

Trieda 52 – Ostatné výdavky

Skupina 521 – Mzdové výdavky (hrubá mzda a povinné odvody zamestnávateľa, resp.
odmena za práce vykonávané mimo pracovného pomeru a povinné odvody
zamestnávateľa osôb zabezpečujúcich riadenie hlavnej aktivity projektu).



III. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu

16. Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené

Mzdové výdavky je možné uplatniť len v rámci nasledujúcej pracovnej pozície:

Pracovná pozícia Popis rámcových činnosti
Minimálne kvalifikačné 

a odborné predpoklady

Projektový manažér

Zodpovedá za implementáciu projektu v súlade so zmluvou o NFP, resp.

schválenou žiadosťou o NFP, s platným systémom finančného

riadenia a systémom riadenia EŠIF, platnými právnymi predpismi SR a EK,

usmerneniami a pokynmi poskytovateľa súvisiacimi s čerpaním fondov EÚ.

V rámci toho zabezpečuje:

 projektový manažment (koordinácia všetkých činností súvisiacich

s implementáciou projektu),

 dodržiavanie ustanovení zmluvy o poskytnutí NFP,

 monitorovanie pokroku vo vecnej realizácii projektu (monitorovanie

dosahovania cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov projektu

a iných údajov),

 finančné riadenie (príprava a predkladanie žiadostí o platbu),

 informovanie a komunikácia.

 sleduje platné právne predpisy SR a EK, usmernenia a pokyny

poskytovateľa, súvisiace s čerpaním fondov EÚ.

 úplné stredoškolské 

vzdelanie

a zároveň

 prax v oblasti riadenia 

projektov 

spolufinancovaných z 

fondov EÚ alebo iných 

verejných zdrojov.



Príklady neoprávnených výdavkov

• odmeny (resp. prémie alebo rôzne variabilné zložky mzdy naviazané na hospodárske výsledky prijímateľa);

• výdavky pri obchádzaní zákonníka práce v platnom znení v prípadoch, ak s jednou a tou istou osobou sa uzatvorí
reťazenie pracovnoprávnych vzťahov, napr. najskôr dohoda o vykonaní práce a po vyčerpaní stanoveného
rozsahu pracovných hodín (350 hodín/rok) sa uzatvorí ďalší zmluvný vzťah (napr. dohoda o pracovnej činnosti),

pričom vykonávaná činnosť stále javí znaky závislej práce;

• nemocenské dávky hradené zo strany Sociálnej poisťovne (keďže nie sú výdavkom prijímateľa);

• výdavky týkajúce sa činností na projekte vykonávaných počas práceneschopnosti, ošetrovania člena rodiny a
návštevy lekára;

• ostatné výdavky na zamestnanca (napr. dary, benefity, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie), ktoré nie
sú pre zamestnávateľov povinné podľa osobitných právnych predpisov;

• výdavky na odstupné a odchodné;

• tvorba sociálneho fondu;

• pomerná časť osobných výdavkov, ktorá nezodpovedá pracovnému vyťaženiu zamestnanca na projekte;

• výdavky na prípravu ŽoNFP;

• výdavky na nákup pozemkov a nehnuteľností;



Príklady neoprávnených výdavkov

• výdavky na obstaranie použitého hmotného majetku, resp. z časti použitého;

• výdavky na opravu a údržbu, pravidelné obnovovacie investície súvisiace s výmenou strojov, prístrojov, zariadení;

• prevádzkové výdavky;

• výdavky na leasing;

• výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov iných ako dopravných prostriedkov uvedených v skupine
výdavkov 023;

• výdavky na jednoduché nahradenie zastaraných strojov, prístrojov a zariadení novými strojmi, prístrojmi a
zariadeniami s rovnakými, resp. horšími, technickými parametrami;

• DPH v prípade, keď je nárokovateľná na vrátenie akýmkoľvek spôsobom;

• výdavky na poistenie majetku nadobudnutého v súvislosti s realizáciou projektu;

• poplatky (správne, colné, bankové a pod.) a kurzové straty;

• sankčné poplatky, pokuty a penále, prípadne ďalšie sankčné výdavky;

• náklady na predĺženie záručnej doby strojov, prístrojov, zariadení nad zákonom určenú záručnú dobu;

• náklady na prípravu pracovníkov v súvislosti s prevádzkou strojov, prístrojov, zariadení;

• hotovostné platby.



IV. Oprávnenosť miesta realizácie projektu

17. Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území

Oprávneným územím sú výhradne okresy:

• 1.a 2. hodnotiace kolo sú oprávneným územím okresy Lučenec a Rimavská Sobota

• 3. a ďalšie hodnotiace kolá sú oprávneným územím okresy Lučenec, Rimavská 
Sobota, Poltár a Revúca

Rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

Projekt môže byť realizovaný aj na viacerých miestach (uvedených v ŽoNFP), avšak
vždy na oprávnenom území.



V. Kritériá pre výber projektov

18. Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov

Uplatňuje sa 18 hodnotiacich kritérií (zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk) v 4
kategóriách:

• 2 vylučujúce kritériá

o súlad projektu s intervenčnou stratégiou OP

o miera oprávnenosti výdavkov projektu (min. 60% COV)

• 16 bodovaných kritérií

Minimálna hranica, ktorú musí projekt dosiahnuť, aby splnil hodnotiace kritériá,
predstavuje 60 % z maximálneho počtu bodov, t.j. 29 bodov z maximálne možných 47
bodov.

http://www.opvai.sk/


VI. Spôsob financovania

19. Podmienka relevantného spôsobu financovania

• Spôsob financovania je predmetom návrhu zmluvy o poskytnutí NFP.

• V rámci výzvy sa uplatňuje  kombinácia refundácie a predfinancovania. 

Forma poskytovaného príspevku: Nenávratný finančný príspevok



VII. Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z osobitných 
predpisov

20. Podmienky týkajúce sa pomoci de minimis a vyplývajúce zo schém pomoci

de minimis

Uplatňuje sa Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých

a stredných podnikov grantovou formou v platnom znení.

21. Podmienka neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho

príslušníka tretej krajiny v období 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP

Príspevok nie je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorý porušil zákaz nelegálneho

zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny podľa zákona o nelegálnej práci

a nelegálnom zamestnávaní v období 5 rokov predchádzajúcich predloženiu

ŽoNFP.



VIII. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku

22. Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu
aktivít projektu

Nehnuteľný majetok (stavby), ktorý bude zhodnotený stavebnými výdavkami, musí byť vo vlastníctve žiadateľa,
najneskôr ku dňu predloženia ŽoNFP až do uplynutia obdobia udržateľnosti projektu.

Nehnuteľný majetok (pozemok), ktorý bude zhodnotený stavebnými výdavkami, musí byť vo vlastníctve
žiadateľa, resp. žiadateľ musí mať iné právo (možná je aj kombinácia vzťahov) k nehnuteľnému majetku
(pozemku), a to najneskôr ku dňu predloženia ŽoNFP až do uplynutia obdobia udržateľnosti projektu.

Nehnuteľný majetok (stavby a pozemky), ktorý nebude zhodnotený stavebnými výdavkami, ale v ktorom , resp.
v súvislosti s ktorým sa bude realizovať projekt, musí byť vo vlastníctve žiadateľa, resp. žiadateľ musí mať k
danému majetku iné právo (možná je aj kombinácia vzťahov), a to počas celej doby realizácie hlavnej aktivity
projektu až do uplynutia obdobia udržateľnosti projektu v súlade s dokumenotm – Preukazovanie majetkovo-
právnych vzťahov v podmienkach OP II v gescii MH SR, ktorý je zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk v
časti Dokumenty/Metodické dokumenty v gescii MH SR.

Hnuteľný dlhodobý majetok, ktorý bude zhodnotený z NFP, musí byť vo vlastníctve žiadateľa, a to počas celej
doby realizácie projektu a celého obdobia udržateľnosti projektu.

V prípade relevantnosti musí žiadateľ najneskôr ku dňu predloženia ŽoNFP disponovať právoplatným povolením
na realizáciu projektu vydaným príslušným povoľovacím orgánom.

http://www.opvai.sk/


VIII. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku

23. Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania
vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie

Projekt musí byť z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s požiadavkami v oblasti
posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie stanovenými
zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších
predpisov. Príspevok nie je možné poskytnúť na realizáciu projektu s negatívnym
vplyvom na životné prostredie.

24. Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a
projektov na územia sústavy NATURA 2000

Projekt nemôže mať nepriaznivý vplyv na územia sústavy NATURA 2000.

25. Oprávnenosť z hľadiska súladu s horizontálnymi princípmi

Projekt musí byť v súlade s horizontálnymi princípmi udržateľný rozvoj a podpora rovnosti
mužov a žien a nediskriminácia, ktoré sú definované v Partnerskej dohode na roky 2014
– 2020 a v čl. 7 a 8 všeobecného nariadenia (Nariadenie Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) č. 1303/2013).



VIII. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku

26. Podmienka začatia verejného obstarávania na hlavnú aktivitu projektu

Žiadateľ je povinný ku dňu predloženia ŽoNFP začať (mať vyhlásené) všetky VO na
hlavnú aktivitu projektu, okrem postupov zadávania na:

• podlimitné zákazky podľa § 109 až 111 alebo podľa § 112 až 116 zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov,

• zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní,

• zákazky, ktoré podliehajú výnimke podľa §1 ods. 2 až 14 zákona o verejnom 
obstarávaní,

• zákazky zadávané osobou, ktorej poskytovateľ poskytne 50% alebo menej 
finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo 
poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku. 

Žiadateľ je povinný pri obstarávaní zákaziek postupovať v súlade s pravidlami a
postupmi uvedenými v Príručke k procesu VO pre DOP a NP OP II v gescii MH SR
(zverejnená na webovom sídle www.opvai.sk).

http://www.opvai.sk/


VIII. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku

27. Maximálna a minimálna výška príspevku

Minimálna výška NFP na projekt je 35 000 EUR.

Maximálna výška NFP na projekt nesmie presiahnuť 200 000 EUR. 

Celková výška pomoci de minimis jedinému podniku nesmie presiahnuť 200 000 EUR v

priebehu obdobia troch fiškálnych rokov, ak nie je stanovený iný strop pomoci.

Maximálna intenzita pomoci nesmie presiahnuť 85 % celkových oprávnených výdavkov

projektu.

28. Časová oprávnenosť realizácie projektu

Celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu je maximálne 18 mesiacov.

Do lehoty sa nezapočítava čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa

zmluvy o poskytnutí NFP.



VIII. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku

29. Podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska definovania merateľných

ukazovateľov projektu

Výsledky/výstupy realizácie projektu musia byť kvantifikované prostredníctvom

merateľných ukazovateľov (MU), ktoré sú stanovené v prílohe č. 4 výzvy Zoznam

merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov.

Povinnosť stanovenia nenulových cieľových hodnôt relevantných MU.

30. Podmienka zákazu predloženia viac ako jednej ŽoNFP

Žiadateľ nie je oprávnený predložiť v rámci tejto výzvy ŽoNFP v prípade, ak už má

v rámci inej výzvy OP II (alebo OP VaI) vyhlásenej v gescii MH SR inú ŽoNFP:

• schválenú, alebo

• ak schvaľovanie ŽoNFP ešte nebolo ukončené právoplatným rozhodnutím o

ŽoNFP a stále prebieha konanie o ŽoNFP.



Podmienky a postupy vzťahujúce sa  na implementáciu projektov

Povinnosti a postupy vzťahujúce sa na implementáciu projektov sú definované v
nasledujúcich dokumentoch (dostupných na webovom sídle www.opvai.sk):

• Vzor zmluvy o poskytnutí NFP,

• Príručka pre prijímateľa pre DOP v gescii MH SR,

• Príručka k procesu verejného obstarávania pre DOP a NP OP II v gescii MH SR– pre

postupy zadávania zákaziek po 17.4.2016,

• Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky poskytovateľa zo zmluvy o poskytnutí

nenávratného finančného príspevku v rámci dopytovo - orientovaných projektov,

• Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach

projektového cyklu dopytovo-orientovaných projektov OP II v gescii Ministerstva

hospodárstva Slovenskej republiky.

http://www.opvai.sk/https:/www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/


Vypracovanie a predloženie  ŽoNFP

Všeobecné zásady

Žiadateľ vypracuje formulár ŽoNFP výlučne prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ vyplnením

elektronického formulára ŽoNFP, následne k nemu pripojí elektronické verzie všetkých povinných

príloh. Verejná časť ITMS2014+ je k dispozícii na webovej stránke https://www.itms2014.sk

Žiadateľ predkladá:

• formulár ŽoNFP vrátane všetkých príloh ŽoNFP elektronicky (v požadovanom formáte)

prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a zároveň

• formulár ŽoNFP bez príloh v písomnej forme, a to:

o v elektronickej forme prostredníctvom elektronickej schránky MH SR (priamo z prostredia

ITMS2014+), podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným

elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom, alebo kvalifikovanou elektronickou

pečaťou žiadateľa, alebo

o v listinnej forme v origináli opečiatkovaný (v prípade, že žiadateľ má povinnosť používať

pečiatku) a podpísaný (osobou oprávnenou konať v mene žiadateľa) na adresu MH SR

uvedenú vo výzve.

https://www.itms2014.sk/


Vypracovanie a predloženie  ŽoNFP

Všeobecné zásady

• Pre odoslanie elektronického formulára ŽoNFP priamo z verejnej časti ITMS2014+

do elektronickej schránky poskytovateľa musí byť žiadateľ prihlásený

prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (prostredníctvom eID

žiadateľa).

• Žiadateľ sa prihlási pod tým subjektom, ktorý je v rámci výzvy oprávneným

žiadateľom (t.j. žiadateľ sa neprihlási ako fyzický osoba - občan). V opačnom

prípade nebude ŽoNFP predložená v určenej forme.

• V prípade predkladania formuláru ŽoNFP v listinnej forme je potrebné formulár

zviazať v hrebeňovej, tepelnej alebo inej pevnej väzbe.

• Ak sa žiadateľ rozhodne predložiť prílohy ŽoNFP aj prostredníctvom elektronickej

schránky alebo listinne, za záväzné budú považované verzie predložené povinne

prostredníctvom ITMS2014+.



Povinné prílohy ŽoNFP

Príloha č. 1 ŽoNFP Plnomocenstvo (ak relevantné)

Príloha č. 2 ŽoNFP Finančná analýza

Príloha č. 3 ŽoNFP Účtovná závierka (ak relevantné)

Príloha č. 4 ŽoNFP Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa (záväzný formulár)

Príloha č. 5 ŽoNFP Dokumentácia k oprávneným výdavkom (záväzný formulár)

• Podrobný rozpočet projektu,

• Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu,

• Value for Money.

Príloha č. 6 ŽoNFP Doplňujúce údaje (záväzný formulár)

Príloha č. 7 ŽoNFP Dokument preukazujúci oprávnenosť z hľadiska plnenia
požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné
prostredie (záväzný formulár)



Povinné prílohy ŽoNFP

Príloha č. 8 ŽoNFP Dokument preukazujúci oprávnenosť z hľadiska súladu s

požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia
sústavy NATURA

Príloha č. 9 ŽoNFP Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov -

relevantné pre štátnych občanov SR

Príloha č. 10 ŽoNFP Výpis z registra trestov

UPOZORNENIE:

Jednotlivé prílohy v elektronickej podobe žiadateľ vloží do ITMS2014+ iba k PPP č. 20 -

Podmienky týkajúce sa pomoci de minimis a vyplývajúce zo schém pomoci de

minimis.



Upozornenia 

• Používať vždy aktuálnu dokumentáciu vydanú k dátumu vyhlásenia výzvy.

• Ak je to relevantné, vždy používať formuláre upravené príslušným usmernením k výzve.

• V prípade zmien v už rozpracovanej ŽoNFP je potrebné dbať na úpravu všetkých
súvisiacich údajov v ŽoNFP.

• Ak jeden subjekt vypracováva dokumentáciu ŽoNFP pre viacerých žiadateľov, je
potrebné dbať na zmenu identifikačných údajov pri používaní už vyplnených
formulárov.

• Pred odoslaním ŽoNFP do neverejnej časti ITMS2014+ (t.j. pred jej predložením), je
potrebné overiť, či sú nahraté všetky povinné prílohy.

• Overenie daňových nedoplatkov a nedoplatkov v sociálnej a zdravotných
poisťovniach.



Ďakujeme za pozornosť

Ministerstvo hospodárstva SR

Mlynské nivy 44/a

827 15  Bratislava 212 

vyzvy@mhsr.sk


