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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľ usmernenia 

Cieľom usmernenia č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-25 (ďalej len „výzva“) je úprava 
formálnej náležitosti výzvy s cieľom zosúladenia textu výzvy so Stratégiou financovania Európskych 
štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020. 

Právny základ 

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 8 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“). 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

Popis a zdôvodnenie zmeny  

Úpravy vyplývajúce z usmernenia č. 5 boli vykonané v nasledovných dokumentoch výzvy: 

- v texte výzvy: 

o  v časti 1.4 Financovanie projektu sa dopĺňa informácia o podiele NFP financovanom  
zo zdrojov EFRR (85%) a zo štátneho rozpočtu (5%). 

Zdôvodnenie: Dôvodom úpravy znenia výzvy bola snaha poskytovateľa zabezpečiť súlad výzvy  
so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 
2014 - 2020. 

 

Usmernením č. 5 sa v plnom rozsahu nahrádza: 

- text výzvy. 

Text výzvy je zverejnený v úplnom znení vo forme so sledovaním vykonaných zmien na webovom sídle 
www.opvai.sk. 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie č. 5 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 02. 08. 2021.  

Zmeny vykonané usmernením č. 5 nemajú vplyv na znenie jednotlivých podmienok poskytnutia 
príspevku, a preto nemajú vplyv na znenie predložených ŽoNFP. Predmetnými zmenami  nedochádza 
k rozšíreniu alebo zúženiu potenciálneho okruhu dotknutých žiadateľov ani sa týmito zmenami 
nezasahuje do práv a povinností potenciálnych alebo zúčastnených žiadateľov v rámci výzvy. 

http://www.opvai.sk/

