
USMERNENIE č. 2 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu 
Výskum a inovácie dňa 11.04.2019 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inteligentných 
inovácií v priemysle (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21) 

Cieľom Usmernenia č. 2 k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom 
OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 (ďalej len „Usmernenie č. 2“) je: 

1. úprava výzvy vo vzťahu k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov zo 
zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu, 

2. úprava prílohy č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa, 
3. úprava prílohy č. 4 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov. 

Dôvody úprav boli nasledovné: 

1. Zabezpečenie plynulého a efektívneho využitia finančných prostriedkov z operačného 
programu Výskum a inovácie vzhľadom na záujem žiadateľov o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku v rámci uvedenej výzvy. 

2. Zohľadnenie existencie možnosti vytvárať elektronické dokumenty a ich podpisovanie 
kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom 
s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou priamo 
v elektronickom prostredí, ako aj vydávať dokumenty v elektronickej forme zo strany 
verejných inštitúcií a relevantných subjektov. 

3. Zabezpečenie vykazovania cieľových hodnôt uvedených merateľných ukazovateľov 
projektu aj v projektoch, predmetom ktorých je inovácia produktu. Zároveň dôvodom 
doplnenia poznámky pod čiarou č. 6 týkajúcej sa usmernenia k spôsobu stanovenia 
cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov projektu je zabezpečenie správneho 
stanovovania relevantnosti príslušných merateľných ukazovateľov v závislosti od typu 
inovácie, ktorá sa má dosiahnuť realizáciou projektu. 

Usmernením č. 2 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza: 

 dokument výzvy v znení Usmernenia č. 1 za dokument výzvy v znení Usmernenia č. 2 
 príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1 za Príručku pre 

žiadateľa v znení Usmernenia č. 2 
 príloha č. 4 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov za 

Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov v znení Usmernenia č. 2 

Usmernením č. 2 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie 
v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z 
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia 
príspevku. 

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 11. apríla 
2019. 
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