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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľ usmernenia 

Cieľom usmernenia č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18 (ďalej len „výzva“) je úprava 
prílohy výzvy v súvislosti s aktualizáciou Schémy pomoci de minimis na podporu zapájania mikro, 
malých a stredných podnikov do programov Európskej únie a nahradením nástroja SME Instrument 
programu Horizont 2020 nástrojom EIC Accelerator Pilot, ako aj s  možnosťou predkladania 
inovačných projektov aj v rámci nástupníckeho programu Horizont Európa. 

Právny základ 

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 57 ods. 1 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. 4 boli vykonané v nasledujúcich dokumentoch výzvy: 

 V texte výzvy  

- V časti 1.8 Ciele výzvy bola poznámka pod čiarou č. 13 nahradená týmto znením: „Nástroj 
SME Instrument programu Horizont 2020 bol nahradený nástrojom EIC Accelerator Pilot, ktorý 
je pokračovateľom fázy 2 SME Instrument. Zároveň bola ukončená fáza 1 SME Instrument 
posledným možným kolom, ktoré bolo uzavreté 5.9.2019.“ Identický text bol doplnený aj do 
poznámky pod čiarou č. 34 v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 12 Podmienka 
oprávnenosti aktivít projektu.   

- V časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 12 
Podmienka oprávnenosti aktivít projektu bola doplnená poznámka pod čiarou č. 33 v znení: 
„Žiadateľ uvedie tento názov aj napriek tomu, že nástroj SME Instrument programu Horizont 
2020 bol nahradený nástrojom EIC Accelerator Pilot, ktorý je pokračovateľom fázy 2 SME 
Instrument. Zároveň bola ukončená fáza 1 SME Instrument posledným možným kolom, ktoré 
bolo uzavreté 5.9.2019.“ Poradie nasledujúcich poznámok pod čiarou sa primerane  
prečísluje.  

- V celom texte výzvy boli ku všetkým výskytom slov SME Instrument, fáza 1 a/alebo fáza 2 
SME Instrument vo všetkých pádoch doplnené odkazy na poznámku pod čiarou č. 13. Pri 
výskyte slov SME Instrument, fáza 1 a/alebo fáza 2 SME Instrument priamo v poznámkach 
pod čiarou bol doplnený text v zátvorke v znení „po novom EIC Accelerator Pilot“.  

Zdôvodnenie: Dôvodom všetkých uvedených úprav vykonaných v texte výzvy je skutočnosť, 
že nástroj SME Instrument bol nahradený nástrojom EIC Accelerator Pilot a zároveň bola 
ukončená fáza 1 SME Instrument posledným možným kolom, ktoré bolo uzavreté 5.9.2019. 

  V prílohe č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa  

- V rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 12 Podmienky oprávnenosti aktivít projektu bola: 

o doplnená poznámka pod čiarou č. 27 v znení: „Žiadateľ uvedie tento názov aj napriek 
tomu, že nástroj SME Instrument programu Horizont 2020 bol nahradený nástrojom 
EIC Accelerator Pilot, ktorý je pokračovateľom fázy 2 SME Instrument. Zároveň bola 
ukončená fáza 1 SME Instrument posledným možným kolom, ktoré bolo uzavreté 
5.9.2019.“ Poradie nasledujúcich poznámok pod čiarou sa primerane  prečísluje.  

o upravená a doplnená poznámka pod čiarou č. 28 v znení: „Prijímateľ preukáže 
predloženie projektu vypracovaného na základe štúdie uskutočniteľnosti podporenej 
v rámci tejto výzvy do Fázy 2 SME Instrument (po novom EIC Accelerator Pilot) 
prostredníctvom Hodnotiacej správy (Evaluation Summary Report) a oficiálneho 
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oznámenia EK o hodnotení projektu (Evaluation result letter). Podmienka bude 
splnená aj vtedy, ak prijímateľ predloží inovačný projektu do pokračovateľa nástroja 
EIC Accelerator Pilot v rámci nástupníckeho programu Horizont Európa“.  

Zdôvodnenie: Dôvodom všetkých uvedených úprav vykonaných v texte Príručky pre 
žiadateľa je skutočnosť, že nástroj SME Instrument bol nahradený nástrojom EIC Accelerator 
Pilot a zároveň bola ukončená fáza 1 SME Instrument posledným možným kolom, ktoré bolo 
uzavreté 5.9.2019. Zároveň sa umožní predložiť inovačný projekt aj subjektom, ktoré nestihli 
predložiť inovačný projekt v rámci posledného kola EIC Accelerator Pilot. 

 V prílohe č. 3 výzvy – Schéma podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do 
programov Európskej únie  

- Príloha č. 3 výzvy – Schéma na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do 
programov Európskej únie sa nahrádza aktuálnym znením schémy.  

Zdôvodnenie: Dôvodom aktualizácie Schémy pomoci na podporu zapájania mikro, malých 
a stredných podnikov do programov Európskej únie bola potreba úpravy článku Q) Platnosť 
a účinnosť schémy, v rámci ktorého došlo k posunu: 

 termínu skončenia platnosti schémy z 31. decembra 2020 na 31. decembra 2023; 

 hraničného termínu na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku z  30. novembra 2020 na 30. novembra 2023; 

 hraničného termínu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku a nadobudnutie jej účinnosti z  31. decembra 2020 na 31. decembra 2023.  

 

Usmernením č. 4 sa v plnom rozsahu nahrádza: 

- text výzvy, 

- príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa, 

- príloha č. 3 výzvy – Schéma na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do 
programov Európskej únie. 

Všetky zmenou dotknuté dokumenty 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. 4 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od   01. 12. 2020.  

Zmena vykonaná Usmernením č. 4 sa vzťahuje na všetky ŽoNFP predložené ku dňu nadobudnutia 
účinnosti Usmernenia č. 4, ako aj na všetky ŽoNFP predložené po nadobudnutí účinnosti Usmernenia 
č. 4. 

Žiadatelia, ktorí doručili ŽoNFP poskytovateľovi pred nadobudnutím účinnosti Usmernenia č. 4 

a zmeny v znení Usmernenia č. 4 majú vplyv na ich ŽoNFP, budú vyzvaní na úpravu ŽoNFP za 

účelom jej zosúladenia so zmenou vykonanou Usmernením č. 4. 

http://www.opvai.sk/

