
USMERNENIE č. 3 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu 
Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 24. septembra 2020 Usmernenie č. 3 k výzve na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na 
podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných 
regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v rámci Iniciatívy EK catching-up 
regions (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-27)    

Cieľom Usmernenia č. 3 je úprava výzvy v súvislosti s legislatívou SR a EÚ prijatou na 
zmiernenie následkov šírenia ochorenia COVID-19 a optimalizácia výzvy s cieľom vytvorenia 
podmienok pre zabezpečenie efektívnej implementácie podporených projektov. 

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. 

Usmernením č. 3 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza: 

 text výzvy, 
 príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, 
 príloha č. 3 výzvy - Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých 

a stredných podnikov grantovou formou, 
 príloha č. 5 výzvy - Podmienky oprávnenosti výdavkov, 
 Inštrukcia k vyplneniu ŽoNFP, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP, 
 príloha č. 5 ŽoNFP - Dokumentácia k oprávneným výdavkom - pracovný hárok 5.1 

Podrobný rozpočet projektu a 5.4 Personálna matica, 
 príloha č. 6 ŽoNFP - Doplňujúce údaje. 

Usmernenie č. 3 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 24. 
septembra 2020. 

  

UPOZORNENIE 

Upozorňujeme žiadateľov, že z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov 
vyčlenených na výzvu zameranú na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja 
cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) 
v rámci Iniciatívy EK catching-up regions (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-27) plánujeme 
uzavrieť predmetnú výzvu v termíne 30. novembra 2020, t.j. v termíne uzavretia 2. 
hodnotiaceho kola. 

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že termín uzávierky 2. 
hodnotiaceho kola výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-27 je pravdepodobne posledným možným 
termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci danej výzvy. 
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