
 
 

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií 

v medzinárodných výskumných projektoch zameraných 

na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19  

Kód výzvy:  OPII-VA/DP/2020/9.2-01 

Zmena výzvy na základe: 

§ 17 ods. 7 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 EŠIF“)  

Druh zmeny: formálne úpravy v súlade s § 17 zákona o EŠIF 

Dokumenty výzvy dotknuté 

zmenou: 

Výzva 

Príloha č. 2 Príručka pre žiadateľa 

Dôvody vykonaných zmien: 

zmena z dôvodu aktualizácie Schémy štátnej pomoci 

pre dočasnú pomoc na podporu výskumu a vývoja 

relevantného pre COVID – 19 v znení Dodatku č. 1 

Dátum platnosti a účinnosti 

usmernenia: 
18.12.2020 

Účinnosť zmien a dopad 

na predložené ŽoNFP 

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo 

dňa jeho zverejnenia. Zmeny vykonané týmto usmernením sa 

vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené ku dňu nadobudnutia 

jeho účinnosti. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán  

pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vydáva toto usmernenie pre žiadateľa  

v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPII-VA/DP/2020/9.2-01 

v súvislosti s nasledovnou zmenou:  

1. Výzva – kapitola 1. Formálne náležitosti 

sa v časti Schéma štátnej pomoci dopĺňa text nasledovne: 

„Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu výskumu a vývoja relevantného 

pre COVID – 19 v znení Dodatku č. 1“ 
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2. Výzva – podkapitola 1.2. Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP 

sa v časti Dátum uzavretia v poznámke pod čiarou č. 3 upravuje text nasledovne: 

„3 Žiadosti o NFP subjektov podliehajúcich schéme štátnej pomoci, musia byť zazmluvnené 

najneskôr 30.06.2021.“ 

3. Výzva – podkapitola 1.5. Časový harmonogram konania o ŽoNFP 

sa v poznámke pod čiarou č. 14 upravuje text nasledovne: 

„14 Žiadosti o NFP subjektov podliehajúcich schéme štátnej pomoci, musia byť zazmluvnené 

najneskôr 30.06.2021 v súlade s touto schémou.“ 

4. Výzva – podkapitola 2.1.1 Podmienka oprávnenosti žiadateľa/partnera 

sa v časti Oprávnenosť žiadateľa/partnera dopĺňa text nasledovne: 

„  žiadateľ/partner, ktorý podlieha schéme štátnej pomoci pre dočasnú pomoc 

na podporu výskumu a vývoja relevantného pre COVID - 19 v znení Dodatku č. 1 musí 

mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním oblasti/odvetvia 

hospodárstva, v ktorom sa realizuje výskum a/alebo vývoj v rámci projektu, a to 

najneskôr 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP. 

 žiadateľ/partner, ktorý nepodlieha schéme štátnej pomoci pre dočasnú pomoc 

na podporu výskumu a vývoja relevantného pre COVID - 19 v znení Dodatku č. 1 

(s výnimkou štátneho a verejného sektora VaV) musí mať minimálne 36 mesiacov pred 

podaním ŽoNFP v predmete činnosti zapísané činnosti v oblasti výskumu a/alebo vývoja, 

ktoré sú relevantné v rámci predkladaného projektu“ 

5. Výzva – podkapitola 2.5.1 Podmienka týkajúca sa štátnej pomoci a vyplývajúca 

zo schém štátnej pomoci 

sa text dopĺňa nasledovne: 

„ o Schémy štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu výskumu a vývoja 

relevantného pre COVID – 19 v znení Dodatku č. 1 (Pomoc poskytovaná podľa oddielu 

3.6 dočasného rámca) - Výskumné inštitúcie realizujúce priemyselný výskum a/alebo 

experimentálny vývoj“ 

a zároveň: 

„Podmienky, za ktorých sa na financovanie činností výskumných organizácií a výskumných 

infraštruktúr vzťahujú pravidlá štátnej pomoci sú bližšie stanovené v schéme štátnej pomoci 

pre dočasnú pomoc na podporu výskumu a vývoja relevantného pre COVID - 19 v znení 

Dodatku č. 1 a kedy sa uplatňujú pravidlá štátnej pomoci mimo schémy štátnej pomoci sú 

uvedené v čl. 2.1 Rámca pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (2014/C 198/01).“ 

6. Výzva – kapitola 6. Prílohy výzvy 

sa v prílohe č. 9 dopĺňa a upravuje text nasledovne: 

„Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu výskumu a vývoja relevantného 

pre COVID – 19 v znení Dodatku č. 1: 

https://www.opvai.sk/media/102233/schéma-covid-v-znení-dodatku-č-1-11_12_2020-

final_s-ev-číslom-ekdocx.pdf“ 

7. Príloha č. 2 Príručka pre žiadateľa – podkapitola 2.1 Pokyny pre vyplnenie 

a predloženie elektronického formulára ŽoNFP 

sa v poznámke pod čiarou č. 2 upravuje text nasledovne: 

„2 Žiadosti o NFP subjektov podliehajúcich schéme štátnej pomoci, musia byť zazmluvnené 

najneskôr 30.06.2021.“ 

https://www.opvai.sk/media/102233/schéma-covid-v-znení-dodatku-č-1-11_12_2020-final_s-ev-číslom-ekdocx.pdf
https://www.opvai.sk/media/102233/schéma-covid-v-znení-dodatku-č-1-11_12_2020-final_s-ev-číslom-ekdocx.pdf
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8. Príloha č. 2 Príručka pre žiadateľa – kapitola 7. Prílohy 

sa v bode č. 7 dopĺňa a upravuje text nasledovne: 

„Link na Schému štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu výskumu a vývoja 

relevantného pre COVID – 19 v znení Dodatku č. 1 (schéma štátnej pomoci) 

https://www.opvai.sk/media/102233/schéma-covid-v-znení-dodatku-č-1-11_12_2020-

final_s-ev-číslom-ekdocx.pdf“ 
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