Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra

vydáva

USMERNENIE č. 3
k vyzvaniu na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku s kódom OPVaI-MH-FN-2017-1_2-02

Dátum vydania usmernenia č. 3:

07. 06. 2021

Dátum účinnosti usmernenia č. 3:

07. 06. 2021

CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD
Cieľ usmernenia
Cieľom usmernenia č. 3 k vyzvaniu na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPVaI-MH-FN-2017-1_2-02 je úprava vyzvania v súvislosti s:
•

potrebou realokácie disponibilných zdrojov operačného programu Integrovaná infraštruktúra
s cieľom zabezpečiť ich efektívne čerpanie.

Úprava sa týka formálnych náležitostí vyzvania, konkrétne: zmena indikatívnej výšky finančných
prostriedkov vyčlenených na vyzvanie a úprava plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov.
Právny základ
Právnym základom pre zmenu vyzvania je § 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“).
Usmernením č. 3 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej
len „SO“) v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF mení vyzvanie spôsobom,
ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN
Popis zmeny:
Vo vyzvaní v bode „1. Formálne náležitosti“ v časti „Indikatívna výška finančných prostriedkov
vyčlenených na vyzvanie“ sa upravuje indikatívna výška finančných prostriedkov pre špecifický cieľ
9.5 nasledovne:
- indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ sa mení zo sumy 40 225 000,00
EUR na sumu 35 822 000,00 EUR;
- maximálna výška finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR sa mení zo sumy
7 098 529,42 EUR na sumu 6 321 529,42 EUR;
- celková indikatívna výška finančných prostriedkov za zdroje EÚ a ŠR sa mení zo sumy
47 323 529,42 EUR na sumu 42 143 529,42 EUR.
Vo vyzvaní v bode „1. Formálne náležitosti“ v časti „Indikatívna výška finančných prostriedkov
vyčlenených na vyzvanie“ sa upravuje indikatívna výška finančných prostriedkov pre špecifický cieľ
10.3 nasledovne:
- indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ sa mení zo sumy
18 000 000,00 EUR na sumu 8 120 000,00 EUR;
- maximálna výška finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR sa mení zo sumy
18 000 000,00 EUR na sumu 8 120 000,00 EUR;
- celková indikatívna výška finančných prostriedkov za zdroje EÚ a ŠR sa mení zo sumy
36 000 000,00 EUR na sumu 16 240 000,00 EUR.
Vo vyzvaní v bode „1. Formálne náležitosti“ v časti „Miesto a spôsob podania žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku“ sa dopĺňa odporúčanie k predloženiu ŽoNFP v znení „Počas
trvania mimoriadnej situácie, ktorú vláda Slovenskej republiky vyhlásila na celom území krajiny
dňa 12. 3. 2020 v dôsledku šíriaceho sa ochorenia COVID-19, odporúčame žiadateľovi využívať
výhradne elektronickú formu predkladania ŽoNFP, t. j. predkladať formulár ŽoNFP priamo z
prostredia ITMS2014+ zvolením spôsobu odoslania elektronicky do elektronickej schránky
poskytovateľa.
Vo vyzvaní v bode „1. Formálne náležitosti“ v časti „Miesto a spôsob podania žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku“ a v časti „Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie
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s poskytovateľom“ sa vypúšťa text „sekcia štrukturálnych fondov EÚ“ a nahrádza textom „sekcia
podporných programov“.
Vo vyzvaní v bode „2. Podmienky poskytnutia príspevku“; v časti „PODMIENKA VO VZŤAHU
K DĹŽKE REALIZÁCIE PROJEKTU“ sa upravuje začiatok obdobia oprávnenosti realizácie projektu vo
vzťahu k projektom predloženým na základe Usmernenia č. 3 k vyzvaniu zo dňa 07. 06. 2021.
Vo vyzvaní v bode „3. Ďalšie informácie k vyzvaniu“; sa doterajší text v znení „Poskytovateľ, po
doručení písomnej formy žiadosti o NFP, postupuje v súlade so Systémom riadenia finančných
nástrojov“ vypúšťa a nahrádza textom v znení „SO, po doručení písomnej formy žiadosti o NFP,
postupuje v súlade so Systém riadenia finančných nástrojov financovaných z Kohézneho fondu,
Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu na programové obdobie 2014
– 2020.“.
V prílohe č. 2 vyzvania s názvom „Zoznam povinných merateľných ukazovateľov“ sa v časti „Prioritná
os 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií“ mení plánovaná hodnota ukazovateľa:
-

ukazovateľ s kódom P0283 „Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako
granty“ sa v časti „Cieľová hodnota 2023“ z počtu 145 podnikov mení na 39 podnikov.

V prílohe č. 2 vyzvania s názvom „Zoznam povinných merateľných ukazovateľov“ sa v časti „Prioritná
os 10 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji“ mení plánovaná hodnota
ukazovateľa:
-

ukazovateľ s kódom P0283 „Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako
granty“ sa v časti „Cieľová hodnota 2023“ z počtu 210 podnikov mení na 35 podnikov.

Zdôvodnenie:
Dôvodom vyššie uvedených zmien je najmä potreba realokácie disponibilných zdrojov operačného
programu Integrovaná infraštruktúra s cieľom zabezpečiť ich efektívne čerpanie a zabezpečenie
dodatočných zdrojov na preklenutie obdobia postihnutého zdravotno-bezpečnostnými opatreniami
proti šíreniu nového koronavírusu COVID-19 na Slovensku z prioritných osí 9 a 10 OP II do prioritných
osí 11 a 12 OP II, a to aj na základe zníženého dopytu zo strany bankových subjektov o záručný
nástroj na podporu MSP v oblasti výskumu, vývoja a inovácii.

Usmernením č. 3 sa upravuje Vyzvanie na predkladanie žiadosti o NFP v znení Usmernenia č. 2 a
príloha č. 2 vyzvania v znení Usmernenia č. 2.
Vyzvanie na predkladanie žiadosti o NFP je 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 zverejnenia, t. j. od 07. 06. 2021.
Zmeny vykonané Usmernením č. 3 v bode „1. Formálne náležitosti“ v časti „Indikatívna výška
finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie“ a v prílohe č. 2 vyzvania sa vzťahujú na všetky
ŽoNFP predložené ku dňu zverejnenia Usmernenia č. 3, ako aj na všetky ŽoNFP predložené po
zverejnení Usmernenia č. 3.
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