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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľ usmernenia 

Cieľom usmernenia č. 3 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Zvýšenie inovačnej 
výkonnosti slovenskej ekonomiky“ je zabezpečiť optimalizáciu predmetného vyzvania vo vzťahu k: 

 zlúčeniu operačného programu Výskum a inovácie s operačným programom Integrovaná 
infraštruktúra s účinnosťou od 13.12.2019, 

 zníženiu celkovej výšky alokácie na vyzvanie a z toho vyplývajúcej úprave vnútorného 
členenia finančných prostriedkov alokovaných na jednotlivé špecifické ciele, 

 bližšej špecifikácii aktivít poskytovaných v rámci konzultačných centier vrátane služieb 
poskytovaných prostredníctvom inovačných poukážok, 

 doplneniu merateľného ukazovateľa do zoznamu merateľných ukazovateľov projektu a iných 
údajov, ktorý tvorí prílohu č. 3 vyzvania. 

Právny základ 

Právnym základom pre zmenu vyzvania je § 58 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. 

Usmernením č. 3 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra mení 
vyzvanie spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

Popis a zdôvodnenie zmien:  

1. V dokumente vyzvania bola doplnená poznámka pod čiarou č. 1 s informáciou o zlúčení 
operačného programu Integrovaná infraštruktúra s operačným programom Výskum a inovácie a 
o zachovaní právnych účinkov vyzvania, ktoré bolo vyhlásené poskytovateľom zaniknutého 
operačného programu, aj po zlúčení operačných programov.  

2. V dokumente vyzvania v kapitole 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na 
vyzvanie bola znížená celková výška alokácie na vyzvanie zo sumy 37 000 000 EUR na sumu 
27 000 000 EUR. Zároveň bolo upravené aj vnútorné členenie indikatívnej výšky finančných 
prostriedkov vyčlenených na jednotlivé špecifické ciele zo zdrojov EÚ a ŠR. 

3. V dokumente vyzvania v kapitole 2. Podmienky poskytnutia príspevku boli v rámci podmienky 
poskytnutia príspevku č. 7. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu špecifikované aktivity 
poskytované v rámci konzultačných centier, a to poradenské služby a služby poskytované 
prostredníctvom inovačných poukážok. 

4. V rámci vyzvania bol do prílohy č. 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov 
doplnený ukazovateľ s kódom P0284 „Počet podnikov, ktoré dostávajú granty“. 

Zdôvodnenie: 

Dôvodom úprav je: 

- zabezpečenie právnej istoty platnosti vyhláseného vyzvania aj po zlúčení operačných programov, 

- zabezpečenie plynulého a efektívneho využívania finančných prostriedkov z operačného 
programu Integrovaná infraštruktúra vzhľadom na celkovú výšku rozpočtu v rámci národného 
projektu a reálny stav čerpania,   
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- optimalizácia národného projektu prostredníctvom poskytovania pomoci vo forme inovačných 
poukážok s cieľom zabezpečiť úspešnú a riadnu realizáciu národného projektu, 

- doplnenie chýbajúceho merateľného ukazovateľa v súvislosti s poskytovaním pomoci  podľa 
predchádzajúceho bodu.   

Usmernením č. 3 sa v plnom rozsahu nahrádza: 

- vyzvanie v znení Usmernenia č. 2 za vyzvanie v znení Usmernenia č. 3 a 

- príloha č. 3 vyzvania – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov za prílohu 
č. 3 vyzvania – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov v znení 
Usmernenia č. 3. 

Všetky zmenou dotknuté dokumenty 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. 3 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 11. 05. 2021.  

Zmeny vykonané Usmernením č. 3 sa vzťahujú na ŽoNFP predloženú pred nadobudnutím účinnosti 
Usmernenia č. 3. 

http://www.opvai.sk/

