
Výzvy na predkladanie ŽoNFP zamerané na podporu projektov, 
ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu 

(Seal of Excellence)

Kódy výziev: OPII-MH/DP/2021/11.3-32
OPII-MH/DP/2021/12.1-33



Formálne náležitosti výziev

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR

v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR

Indikatívna výška finančných prostriedkov:

 Výzva OPII-MH/DP/2021/11.3-32 12, 8 mil. EUR

 Výzva OPII-MH/DP/2021/12.1-33 18,3 mil. EUR

Typ výziev: otvorené

Dátum vyhlásenia: 04. 05. 2021

Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 30. 06. 2021

Dátumy uzavretia ďalších hodnotiacich kôl: posledný pracovný deň každého
nasledujúceho 2. mesiaca



Ciele výziev

 podporiť výskumno-vývojové projekty, ktorým bola vzhľadom na ich
technologickú inovatívnosť udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of
Excellence) v rámci nástroja EIC Accelerator Pilot programu Horizont 2020
v termíne po 1. januári 2018 za predpokladu, že tieto projekty neboli z tohto
programu finančne podporené.

 Predmetom podpory v rámci výzvy OPII-MH/DP/2021/11.3-32 sú projekty
realizované na území Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského
samosprávneho kraja

 Predmetom podpory v rámci výzvy OPII-MH/DP/2021/12.1-33 sú projekty
realizované na území Bratislavského samosprávneho kraja



Podmienky poskytnutia príspevku

I. Oprávnenosť žiadateľa

II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

III. Oprávnenosť miesta realizácie projektu

IV. Kritériá na výber projektov

V. Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z osobitných predpisov

VI. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku



I. Oprávnenosť žiadateľa

1. Právna forma – oprávnenými žiadateľmi sú:

Fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) Obchodného zákonníka
(t. j. osoby zapísané v Obchodnom registri a osoby, ktoré podnikajú na základe
živnostenského oprávnenia), ktoré:

• spĺňajú definíciu MSP,

• ku dňu predloženia ŽoNFP sú registrované na území SR,

• ku dňu predloženia ŽoNFP disponujú minimálne jednou schválenou účtovnou
závierkou,

• sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve,

• nebol im zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci projektov
realizovaných počas programových období 2007 - 2013 a 2014 - 2020 poskytnutý
viac ako 3-násobok výšky NFP, o ktorý žiadajú na projekt, ktorý je predmetom
ŽoNFP v rámci tejto výzvy.

(spôsob preukázania/overenia: formulár ŽoNFP, príloha č. 2 – Účtovná závierka a
zároveň bez súčinnosti žiadateľa prostredníctvom verejných registrov)



2. Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vyhlásený konkurz ani povolená

reštrukturalizácia; (spôsob preukázania/overenia: bez súčinnosti žiadateľa

prostredníctvom verejných registrov)

3. Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach; (spôsob

preukázania/overenia: príloha č. 2 – Účtovná závierka, príloha č. 3 – Test podniku
v ťažkostiach)

4. Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie štátnej pomoci na

základe rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc

označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom; (spôsob

preukázania/overenia: bez súčinnosti žiadateľa prostredníctvom verejných registrov)

5. Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen

štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať

žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za vybrané trestné

činy; (spôsob preukázania/overenia: v závislosti od štátnej príslušnosti, resp. rozhodnutia

žiadateľa – príloha č. 9 - Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov alebo
príloha č. 10 - Výpis z registra trestov)

I. Oprávnenosť žiadateľa



6. Podmienka, že žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nebola právoplatne

odsúdená za vybrané trestné činy a nemá právoplatným rozsudkom

uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať

pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ alebo trest zákazu účasti

vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu; (spôsob preukázania/

overenia: bez súčinnosti žiadateľa prostredníctvom verejných registrov)

7. Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný v systéme včasného odhaľovania

rizika a vylúčenia (EDES) ako vylúčená osoba alebo subjekt (v zmysle čl.

135 a nasl. Nariadenia EK č. 2018/1046); (spôsob preukázania/overenia:

bez súčinnosti žiadateľa prostredníctvom verejných registrov)

I. Oprávnenosť žiadateľa



8. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu

Hlavná aktivita projektu: Podpora projektov so známkou excelentnosti za kvalitu

Predmetom hlavnej aktivity projektu musí byť realizácia výskumno-vývojových činností
vedúcich k dosiahnutiu inovácií, ktoré sú v súlade s potrebami zákazníkov a riešia
problémy/výzvy v sociálnej, technologickej alebo ekonomickej oblasti udržateľným
spôsobom.

Projekt musí spĺňať nasledovné podmienky:

• projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP získal známku excelentnosti za kvalitu (Seal of
Excellence) v rámci nástroja EIC Accelerator Pilot programu Horizont 2020 v termíne
po 1. januári 2018 a zároveň tento projekt nebol z tohto nástroja finančne
podporený;

• projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, je z hľadiska obsahovej náplne totožný
s projektom, ktorý získal známku excelentnosti za kvalitu podľa predchádzajúceho
bodu;

• žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu hlavnej aktivity projektu, t. j. plne
zrealizovať hlavnú aktivitu projektu, pred predložením ŽoNFP Poskytovateľovi;

• realizácia hlavnej aktivity projektu musí skončiť najneskôr 31. decembra 2023.

II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu



II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

8. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu

V rámci tejto výzvy nie sú oprávnené:

• činnosti na dosiahnutie úrovne technologickej pripravenosti zodpovedajúcej TRL 9;

• projekty, ktorých predmetom bolo vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti (Fáza 1 EIC
Accelerator Pilot);

• projekty, ktoré získali známku excelentnosti za kvalitu pred 1.1.2018.

(spôsob preukázania/overenia: formulár ŽoNFP, príloha č. 4 - Dokumentácia
k oprávneným výdavkom a doplňujúce údaje, príloha č. 5 ŽoNFP - Zapečatený návrh
(Sealed Proposal), príloha č. 6 ŽoNFP - Udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of
Excellence), príloha č. 7 ŽoNFP – Hodnotiaca správa (Evaluation Summary Report) a
zároveň bez súčinnosti žiadateľa prostredníctvom Zoznamu projektov podporených
v rámci EIC Accelerator Pilot programu Horizont 2020 dostupnom na webovom sídle
https://sme.easme-web.eu/)

https://sme.easme-web.eu/


III. Oprávnenosť miesta realizácie projektu

9. Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území

Oprávneným územím pre výzvu s kódom OPII-MH/DP/2021/11.3-32 je nasledovné
územie:

Západné Slovensko: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj,

Stredné Slovensko: Žilinský kraj, Banskobystrický kraj,

Východné Slovensko: Prešovský kraj, Košický kraj.

Oprávneným územím pre výzvu s kódom OPII-MH/DP/2021/12.1-33 je Bratislavský kraj.

Rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

Projekt môže byť realizovaný aj na viacerých miestach (uvedených v ŽoNFP), avšak
vždy na oprávnenom území.

(spôsob preukázania/overenia: formulár ŽoNFP, príloha č. 4 – Dokumentácia
k oprávneným výdavkom a doplňujúce údaje)



III. Oprávnenosť miesta realizácie projektu

9. Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území

• Vzhľadom na charakter oprávnených aktivít môže byť v súlade s čl. 70 ods. 2
všeobecného nariadenia časť hlavnej aktivity vo výške max. 40 % celkových
oprávnených výdavkov realizovaná aj mimo oprávneného územia, ale v rámci EÚ
za predpokladu, že žiadateľ preukáže prínos tej časti hlavnej aktivity projektu, ktorá
je realizovaná mimo oprávneného územia, v prospech oprávneného územia.

• Za miesto vzniku výdavku sa považuje miesto, kde je výdavok vygenerovaný
(vyvolaný).

• V prípade mzdových výdavkov sa za miesto vzniku výdavkov považuje miesto
výkonu práce v zmysle pracovnej zmluvy, resp. v zmysle dohody o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru.

(spôsob preukázania/overenia: formulár ŽoNFP, príloha č. 4 – Dokumentácia
k oprávneným výdavkom a doplňujúce údaje)



IV. Kritériá pre výber projektov

10. Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov

Kritériá pre výber projektov sú zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk a zohľadňujú:

 rozsah skutočností posudzovaných v procese hodnotenia projektov v rámci EIC
Accelerator Pilot

 skutočnosť, že na výzvy je vyčlenená dostatočná alokácia na podporu všetkých
oprávnených projektov.

Posudzuje sa iba 1 vylučujúce kritérium s názvom 1.1 Je projekt v súlade s intervenčnou

stratégiou operačného programu?

V rámci tohto hodnotiaceho kritéria sa posudzujú výlučne nasledovné aspekty:

a) súlad projektu s príslušnými špecifickými cieľmi OP,
b) súlad projektu s očakávanými výsledkami OP (reprezentovanými aj prostredníctvom

relevantných merateľných ukazovateľov),

c) súlad projektu s definovanými oprávnenými aktivitami OP.

(spôsob preukázania/overenia: formulár ŽoNFP, č. 4 - Dokumentácia k oprávneným
výdavkom a doplňujúce údaje)

http://www.opvai.sk/


V. Podmienky poskytnutia príspevku 
vyplývajúce z osobitných predpisov

11. Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej

pomoci

Uplatňuje sa Schéma štátnej pomoci na podporu projektov, ktorým bola udelená známka
excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence).

(spôsob preukázania/overenia: formulár ŽoNFP vrátane všetkých príloh)

12. Podmienka neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho

príslušníka tretej krajiny v období 3 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP

Príspevok nie je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorý porušil zákaz nelegálneho
zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny podľa zákona o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní v období 3 rokov predchádzajúcich predloženiu ŽoNFP.

(spôsob preukázania/overenia: bez súčinnosti žiadateľa prostredníctvom verejných
registrov)



VI. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku

13. Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti

posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie

Projekt musí byť z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s požiadavkami v oblasti
posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie stanovenými
zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších
predpisov. Príspevok nie je možné poskytnúť na realizáciu projektu s negatívnym
vplyvom na životné prostredie.

(spôsob preukázania/overenia: príloha č. 8 - Dokument preukazujúci oprávnenosť
z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie
a zároveň bez súčinnosti žiadateľa prostredníctvom verejných registrov)

14. Oprávnenosť z hľadiska súladu s horizontálnymi princípmi

Projekt musí byť v súlade s horizontálnymi princípmi udržateľný rozvoj a podpora rovnosti
mužov a žien a nediskriminácia, ktoré sú definované v Partnerskej dohode na roky 2014
– 2020 a v čl. 7 a 8 všeobecného nariadenia (Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 1303/2013).

(spôsob preukázania/overenia: formulár ŽoNFP)



VI. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku

15. Maximálna a minimálna výška príspevku

Minimálna výška NFP na projekt je 500 000 EUR.

Maximálna výška NFP na projekt nesmie presiahnuť 2 500 000 EUR. 

(spôsob preukázania/overenia: formulár ŽoNFP, príloha č. 4 – Dokumentácia
k oprávneným výdavkov a doplňujúce údaje)



Ďalšie podmienky vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP

Počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je zároveň potrebné spĺňať nasledovné

podmienky:

• prijímateľ nesmie byť dlžníkom na daniach v sume vyššej ako 170 EUR, resp. prijímateľ
musí mať zo strany miestne príslušného daňového úradu schválený splátkový kalendár
na dlh presahujúci 170 EUR a preukázateľne ho plniť, a to pri predložení prvej
a záverečnej žiadosti o platbu, ako aj pri prvej žiadosti o platbu, na základe ktorej by
sumou v nej nárokovanou mohlo dôjsť k poskytnutiu 50 % a viac zo schválenej výšky
NFP;

• prijímateľ nesmie byť dlžníkom (t. j. nesmie mať evidované nedoplatky) na poistnom na
sociálne poistenie v sume vyššej ako 40 EUR, resp. prijímateľ musí mať zo strany Sociálnej
poisťovne schválený splátkový kalendár na dlh presahujúci 40 EUR a preukázateľne ho
plniť, a to pri predložení prvej a záverečnej žiadosti o platbu, ako aj pri prvej žiadosti
o platbu, na základe ktorej by sumou v nej nárokovanou mohlo dôjsť k poskytnutiu
50 % a viac zo schválenej výšky NFP;

• prijímateľ nesmie byť dlžníkom v žiadnej zdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné
zdravotné poistenie v SR v sume vyššej ako 100 EUR vo vzťahu ku každej jednej
zdravotnej poisťovni samostatne, resp. prijímateľ musí mať zo strany príslušnej zdravotnej
poisťovne schválený splátkový kalendár na dlh presahujúci 100 EUR v každej jednej
zdravotnej poisťovni samostatne a preukázateľne ho plniť, a to pri predložení prvej
a záverečnej žiadosti o platbu, ako aj pri prvej žiadosti o platbu, na základe ktorej by
sumou v nej nárokovanou mohlo dôjsť k poskytnutiu 50 % a viac zo schválenej výšky
NFP;



Ďalšie podmienky vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP

Počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je zároveň potrebné spĺňať nasledovné

podmienky:

• voči prijímateľovi nesmie byť vykonávaná exekúcia alebo vedený iný výkon
rozhodnutia podľa osobitných predpisov, ktorých predmetom je nútený výkon
povinnosti zaplatiť peňažnú sumu vo výške vymáhaného nároku za všetky takto
vykonávané exekúcie alebo iné výkony rozhodnutia vyššiu ako 5 000 EUR, alebo
ktorých predmetom je v jednotlivom prípade nútený výkon inej povinnosti, ktorá
nespočíva v zaplatení peňažnej sumy, ak táto nepeňažná povinnosť akokoľvek priamo
alebo nepriamo súvisí s projektom, ktorý je predmetom ŽoNFP;

• prijímateľ je povinný ku dňu začatia realizácie hlavnej aktivity projektu zabezpečiť
vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov k nehnuteľnému majetku, v rámci ktorého
sa bude realizovať projekt, resp. k hnuteľnému dlhodobému majetku, ktorý bude
zhodnotený z NFP, a to tak, aby bola daná podmienka splnená počas celej doby
realizácie hlavnej aktivity projektu do finančného ukončenia projektu a počas celého
obdobia udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami stanovenými v dokumente
„Preukazovanie majetkovo-právnych vzťahov v podmienkach OP II v gescii MH SR“,
ktorý je zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk, ako aj v ďalších dokumentoch, na
ktoré výzva priamo odkazuje;

http://www.opvai.sk/


Ďalšie podmienky vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP

Počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je zároveň potrebné spĺňať nasledovné

podmienky:

• počas implementácie projektu sa uskutoční priebežné hodnotenie dosahovania

míľnikov (milestones) a výstupov projektu (deliverables), ktoré mal prijímateľ stanovené

v schválenom projekte, ktorý získal známku excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence)

a ktoré stanovil v rámci predloženej ŽoNFP. Priebežné hodnotenie projektu vykoná

expert vybraný Poskytovateľom. Vo vzťahu k plneniu výstupov (Deliverables), ktoré

musia byť dosiahnuté k termínu ukončenia realizácie hlavnej aktivity projektu, bude

stanovený sankčný mechanizmus definovaný v Zmluve o poskytnutí NFP.

• prijímateľ je v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP povinný realizovať projekt v súlade

s účinnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ s odbornou starostlivosťou.

V prípade, že na realizáciu hlavnej aktivity projektu, resp. na dosiahnutie/udržanie

(zachovanie) cieľa/výsledkov projektu je potrebné v súlade s účinnými právnymi

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ disponovať akýmkoľvek povolením/potvrdením

príslušného orgánu, resp. Vykonať akýkoľvek úkon, je prijímateľ povinný uvedené

zabezpečiť. Uvedené sa týka napr. povinnosti prijímateľa zabezpečiť súlad projektu

s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000.



Overovanie oprávnenosti výdavkov

Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie z OP Integrovaná
infraštruktúra, to znamená, že musia byť v súlade s podmienkami oprávnenosti
definovanými v prílohe č. 5 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov, pri zachovaní
podmienok oprávnenosti výdavkov uvedených v schéme štátnej pomoci.

Číselník oprávnených výdavkov:

Trieda 01 – Dlhodobý nehmotný majetok

Skupina 013 – Softvér (nákup softvéru; technické zhodnotenie/modernizácia softvéru; vývoj

aplikačného softvéru realizovaný dodávateľsky),

Skupina 014 – Oceniteľné práva (nákup licencií, okrem obstarania licencií súvisiacich

s používaním softvéru, ktoré sa zaraďujú do skupiny výdavkov 013 Softvér; nákup

autorských práv a patentov; nákup receptov; nákup predmetov priemyselných práv,

ako sú úžitkové vzory a iné výsledky duševnej tvorivej činnosti, ak sa obstarali za

odplatu),

Skupina 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (nákup ostatných nehmotných aktív),

Trieda 02 – Dlhodobý hmotný majetok

Skupina 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (nákup strojov, prístrojov,

zariadení. Oprávnené je aj obstaranie dopravných zariadení, pokiaľ sú tieto zariadenia

neoddeliteľnou súčasťou obstarávaného stroja, prístroja alebo zariadenia),



Overovanie oprávnenosti výdavkov

Trieda 11 – Zásoby

Skupina 112 – Zásoby (nákup hmotného majetku, ktorého doba životnosti je dlhšia ako

jeden rok a ocenenie nižšie alebo rovné sume podľa osobitného predpisu, ktorý podľa

rozhodnutia účtovnej jednotky (prijímateľa) nebol zaradený ako dlhodobý hmotný

majetok; nákup spotrebného materiálu, ktorý je priamo spojený s implementáciou

projektu),

Trieda 51 – Služby

Skupina 512 – Cestovné náhrady (cestovné náhrady pre zamestnancov vykonávajúcich

činnosti pre projekt),

Skupina 518 - Ostatné služby (nákup nehmotného majetku, ktorého doba životnosti je dlhšia

ako jeden rok a ocenenie nižšie alebo rovné sume podľa osobitného predpisu, ktorý

podľa rozhodnutia účtovnej jednotky (prijímateľa) nebol zaradený ako dlhodobý

nehmotný majetok; nákup zmluvného výskumu/vývoja (v prípade, ak vynaložené

výdavky na vývoj nespĺňajú podmienku aktivácie) za predpokladu, že vynakladanie

oprávnených výdavkov začne až na základe účinnej zmluvy uzavretej medzi riešiteľom

(dodávateľom) a zadávateľom (prijímateľom); operatívny nájom strojov, prístrojov,

zariadení, vybavenia a laboratórnych nástrojov počas obdobia ich využívania v rámci

hlavnej aktivity projektu; služby patentových zástupcov; prekladateľské služby; ostatné

služby nevyhnutné na realizáciu hlavnej aktivity projektu,



Overovanie oprávnenosti výdavkov

Trieda 52 – Osobné výdavky

Skupina 521 Mzdové výdavky (celková cena práce, resp. odmeny za práce vykonané

mimo pracovného pomeru (vrátane povinných odvodov zamestnávateľa) odborného

a administratívneho personálu v rozsahu, v ktorom sa zamestnanci priamo podieľajú na

realizácii a riadení hlavnej aktivity projektu),

Trieda 55 – Odpisy

Skupina 551 – Odpisy (odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku používaného

v rámci realizácie hlavnej aktivity projektu),

Trieda 56 - Finančné výdavky a poplatky

Skupina 568 – Ostatné finančné výdavky (správne poplatky spojené s národným

a medzinárodným získaním (prihlásením), registráciou, schválením a ochranou

(udržiavaním) práv duševného vlastníctva),

Trieda 90 – Zjednodušené vykazovanie výdavkov a rezerva

Skupina 901 Paušálna sadzba na nepriame výdavky určená na základe všeobecného

nariadenia, čl. 68 ods. 1, písm. c) (Metodika uplatňovaná v priamo riadenom programe

Európskej komisie Horizont 2020) (nepriame výdavky, ktorých vznik nesúvisí priamo

s realizáciou hlavnej aktivity projektu, ale sú určené na financovanie podporných aktivít

vzniknutých v dôsledku realizácie hlavnej aktivity projektu, maximálne 25 % z celkových

oprávnených priamych výdavkov, okrem výdavkov na subdodávky (subcontracting).



Overovanie oprávnenosti výdavkov

Príklady neoprávnených výdavkov:

• výdavky na prípravu ŽoNFP;

• výdavky, ktoré vznikli pred dátumom predloženia projektu v rámci nástroja EIC

Accelerator Pilot programu Horizont 2020;

• výdavky na odstavenie alebo výstavbu jadrových elektrární;

• výdavky na investície, ktorých cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov z činností

uvedených v prílohe 1 k smernici 2003/87/ES;

• výdavky na výrobu, spracovanie a uvádzanie tabaku a tabakových výrobkov na trh;

• výdavky na investície do letiskovej infraštruktúry, pokiaľ nesúvisia s ochranou životného

prostredia alebo ich nesprevádzajú investície nevyhnutné na zmiernenie alebo zníženie

negatívneho vplyvu tejto infraštruktúry na životné prostredie;

• výdavky na projekt s celkovým či prevažujúcim dopadom mimo cieľový región;

• výdavky spojené s návratnosťou kapitálu alebo súvisiace s výnosom z investície;

• výdavky na stavebné práce, ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny majetku;

• výdavky vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku, resp. z časti použitého

(repasovaného);



Overovanie oprávnenosti výdavkov

Príklady neoprávnených výdavkov:

• výdavky na opravu a údržbu, pravidelné obnovovacie investície súvisiace s výmenou

strojov, prístrojov, zariadení;

• interiérové vybavenie objektov (napr. nábytok, podlahoviny, koberce);

• výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov;

• výdavky na jednoduché nahradenie zastaraných strojov, prístrojov a zariadení novými

strojmi, prístrojmi a zariadeniami s rovnakými, resp. horšími, technickými parametrami;

• DPH v prípade, keď je nárokovateľná na vrátenie akýmkoľvek spôsobom;

• poplatky (správne, colné, bankové a pod.), ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny

majetku, alebo ak nie sú vyslovene uvedené v rámci oprávnených skupín výdavkov;

• kurzové straty;

• dlhy a poplatky s nimi spojené, dlžné úroky, sankčné poplatky, pokuty a penále, prípadne

ďalšie sankčné výdavky, či už dohodnuté v zmluvách alebo vzniknuté z iných príčin;

• pochybné pohľadávky;



Overovanie oprávnenosti výdavkov

Príklady neoprávnených výdavkov:

• nadmerné alebo neprimerane vysoké výdavky;

• výdavky vzniknuté počas pozastavenia realizácie hlavnej aktivity projektu;

• rezervy na budúce straty alebo dlhy;

• náklady na záručnú dobu;

• cestovné náhrady, ktoré nie sú uvedené medzi oprávnenými výdavkami;

• náklady na prípravu pracovníkov v súvislosti s prevádzkou strojov, prístrojov, zariadení.

Finančné limity

 na cestovné náhrady

• na ubytovanie (v SR, v krajinách EÚ, v krajinách OECD, v ostatných krajinách sveta)

• na stravné (v SR a v zahraničí)

 na odmenu ako zložku mzdy v zmysle § 118 Zákonníka práce



Overovanie oprávnenosti výdavkov

Finančné limity

 na odmenu ako zložku mzdy v zmysle § 118 Zákonníka práce

Mesačný limit Odmenu je možné zamestnancovi priznať maximálne do výšky 100 %
hrubej mzdy vyplatenej v mesiaci, v ktorom sa vypláca odmena (resp.
alikvotnej časti hrubej mzdy pri výkone pracovných činností na viacerých
projektoch financovaných z EŠIF, pričom alikvotná časť hrubej mzdy sa
určí ako podiel mesačného pracovného času odpracovaného na
projekte realizovanom v rámci tejto výzvy z celkového odpracovaného
pracovného času za mesiac).

Ročný limit Kumulovaná výška odmien zamestnanca za každých aj začatých 12 po
sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov počínajúc prvým mesiacom
realizácie hlavnej aktivity projektu (ďalej len „relevantné obdobie“) je
oprávnená maximálne do výšky 1/6 hrubej mzdy vyplatenej tomuto
zamestnancovi za relevantné obdobie (resp. alikvotnej časti hrubej mzdy
pri výkone pracovných činností na viacerých projektoch financovaných
z EŠIF, pričom alikvotná časť hrubej mzdy sa určí ako podiel pracovného
času, ktorý zamestnanec odpracoval v relevantnom období na projekte
realizovanom v rámci tejto výzvy z celkového odpracovaného
pracovného času za relevantné obdobie).



Spôsob financovania

Spôsob financovania je predmetom návrhu zmluvy o poskytnutí NFP.

V rámci výzvy sa uplatňuje nasledovný spôsob financovania:

• kombinácia zálohových platieb a refundácie

Forma poskytovaného príspevku: 

• nenávratný finančný príspevok



Vypracovanie a predloženie  ŽoNFP

Všeobecné zásady

Žiadateľ vypracuje formulár ŽoNFP výlučne prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+
vyplnením elektronického formulára ŽoNFP, následne k nemu pripojí elektronické verzie
všetkých povinných príloh. Verejná časť ITMS2014+ je k dispozícii na webovej stránke
https://www.itms2014.sk

Žiadateľ predkladá:

• formulár ŽoNFP vrátane všetkých príloh ŽoNFP elektronicky (v požadovanom formáte)
prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a zároveň

• formulár ŽoNFP bez príloh v písomnej forme, a to:

o v elektronickej forme prostredníctvom elektronickej schránky MH SR (priamo
z prostredia ITMS2014+), podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo
kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom, alebo
kvalifikovanou elektronickou pečaťou žiadateľa, alebo

o v listinnej forme v origináli opečiatkovaný (v prípade, že žiadateľ má povinnosť
používať pečiatku) a vlastnoručne podpísaný (osobou oprávnenou konať v mene
žiadateľa) na adresu MH SR uvedenú vo výzve.

https://www.itms2014.sk/


Vypracovanie a predloženie  ŽoNFP

Všeobecné zásady

• Pre odoslanie elektronického formulára ŽoNFP priamo z verejnej časti ITMS2014+
do elektronickej schránky poskytovateľa musí byť žiadateľ prihlásený prostredníctvom

Ústredného portálu verejnej správy (prostredníctvom eID žiadateľa).

• Žiadateľ sa prihlási pod tým subjektom, ktorý je v rámci výzvy oprávneným žiadateľom
(t. j. žiadateľ sa neprihlási ako fyzická osoba - občan). V opačnom prípade nebude
ŽoNFP predložená v určenej forme.

• V prípade predkladania formuláru ŽoNFP v listinnej forme je potrebné formulár zviazať

v hrebeňovej, tepelnej alebo inej pevnej väzbe.

• Ak sa žiadateľ rozhodne predložiť prílohy ŽoNFP aj prostredníctvom elektronickej
schránky alebo listinne, za záväzné budú považované verzie predložené povinne

prostredníctvom ITMS2014+.

UPOZORNENIE:
Jednotlivé prílohy v elektronickej podobe žiadateľ vloží do ITMS2014+ iba k PPP č. 11 -
Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schémy štátnej pomoci.



Povinné prílohy ŽoNFP

Príloha č. 1 ŽoNFP Plnomocenstvo (ak relevantné)

Príloha č. 2 ŽoNFP Účtovná závierka (ak relevantné)

Príloha č. 3 ŽoNFP Test podniku v ťažkostiach (záväzný formulár)

Príloha č. 4 ŽoNFP Dokumentácia k oprávneným výdavkom (záväzný formulár)

o Rozpočet projektu,

o Personálna matica,

o Spôsob realizácie projektu,

o Doplňujúce údaje.

Príloha č. 5 ŽoNFP Zapečatený návrh (Sealed Proposal)

Príloha č. 6 ŽoNFP Udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence)

Príloha č. 7 ŽoNFP Hodnotiaca správa (Evaluation Summary Report



Povinné prílohy ŽoNFP

Príloha č. 8 ŽoNFP Dokument preukazujúci oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek

v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie (záväzný

formulár)

Príloha č. 9 ŽoNFP Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov - relevantné

pre štátnych občanov SR

Príloha č. 10 ŽoNFP Výpis z registra trestov



Zjednodušenie spôsobu preukazovania 
vybraných podmienok poskytnutia príspevku

V rámci týchto výziev:

• žiadateľ nevypĺňa vo formulári ŽoNFP podrobné obsahové náležitosti časti 7.1 - Popis
východiskovej situácie, 7.2 - Spôsob realizácie aktivít projektu, 7.3 - Situácia po realizácii
projektu a udržateľnosť projektu a 7.4 - Administratívna a prevádzková kapacita
žiadateľa. Všetky informácie a údaje súvisiace s uvedenými časťami formulára ŽoNFP
predkladá žiadateľ prostredníctvom záväzného formulára prílohy č. 4 ŽoNFP –

Dokumentácia k oprávneným výdavkom a doplňujúce údaje.

• žiadateľ nepreukazuje v konaní o ŽoNFP splnenie takých podmienok:

 ktorých plnenie sa má začať až počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napr.
majetkovo-právne vysporiadanie),

 ktorých plnenie sa v čase môže rýchlo meniť a ich overovanie počas konania
o ŽoNFP je neefektívne a nereflektuje účel stanovenia daných podmienok
(tzv. dlžnícke podmienky - na ich plnenie počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP
je naviazané vyplatenie stanovených žiadostí o platbu),

 ktorých plnenie vyplýva žiadateľovi/prijímateľovi z platnej legislatívy
(napr. povinnosť zabezpečiť súlad projektu s požiadavkami v oblasti dopadu
plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000).



Upozornenia 

• Používať vždy aktuálnu dokumentáciu vydanú k dátumu vyhlásenia výzvy.

• Ak je to relevantné, vždy používať formuláre upravené príslušným usmernením k výzve.

• V prípade zmien v už rozpracovanej ŽoNFP je potrebné dbať na úpravu všetkých
súvisiacich údajov v ŽoNFP.

• Ak jeden subjekt vypracováva dokumentáciu ŽoNFP pre viacerých žiadateľov, je
potrebné dbať na zmenu identifikačných údajov pri používaní už vyplnených
formulárov.

• Pred odoslaním ŽoNFP do neverejnej časti ITMS2014+ (t. j. pred jej predložením), je
potrebné overiť, či sú nahraté všetky povinné prílohy.



Ďakujeme za pozornosť

Ministerstvo hospodárstva SR
Mlynské nivy 44/a
827 15  Bratislava 212 

vyzvy@mhsr.sk 
02/4854 1413


