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

vydáva

USMERNENIE č. 1
k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku s kódom OPII-MH/DP/2021/12.1-33

Dátum vydania usmernenia č. 1:

27. 08. 2021

Dátum účinnosti usmernenia č. 1:

27. 08. 2021

CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD
Cieľ usmernenia
Cieľom usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPII-MH/DP/2021/12.1-33 (ďalej len „výzva“) je:
- nahradiť zverejnený návrh schémy štátnej pomoci platnou a účinnou schémou štátnej pomoci;
- zohľadniť legislatívne zmeny vo všeobecne záväznom právnom predpise upravujúcom konanie
poskytovateľa pri poskytovaní nenávratného finančného prostriedku z európskych štrukturálnych
a investičných fondov ako aj zmeny vyplývajúce z aktualizácie Metodického pokynu Centrálneho
koordinačného orgánu (ďalej len „CKO“) č. 6 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa
vyskytujúce skupiny výdavkov;
- zosúladenie výzvy so znením výnimky CKO, ktorá sa týka výnimky z povinnosti postupovať pri
zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom
obstarávaní podľa pravidiel a postupov upravených v Metodickom pokyne CKO č. 12 k zadávaniu
zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní (ďalej len „MP CKO č. 12“)
a v Metodickom pokyne CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou (ďalej len „MP CKO č.
14“);
- precizovať text a zlepšiť zrozumiteľnosť dokumentácie výzvy pre žiadateľov.
Právny základ
Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 6 a 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. 1 boli vykonané v nasledovných dokumentoch výzvy:
-

v texte výzvy:
o

v časti 1 Formálne náležitosti bolo z názvu schémy štátnej pomoci vypustené slovo
„- návrh“ . Rovnaká úprava bola vykonaná v časti 4. Prílohy výzvy.

o

v časti 2 Podmienky poskytnutia príspevku boli vykonané nasledovné zmeny:

o



v rámci podmienky poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“) č. 7 Podmienka, že
žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia
(EDES) ako vylúčená osoba alebo subjekt (podľa článku 135 a nasledujúcich
nariadenia č. 2018/1046) bol upravený odkaz na webové sídlo, na ktorom je
zverejnená Informácia pre žiadateľov o NFP;



v rámci PPP č. 8 Podmienka oprávnenosti aktivít projektu bol v poznámke pod
čiarou č. 31 doplnený ďalší typ úprav, ktoré môže žiadateľ vykonať v rámci projektu
s cieľom zabezpečiť splnenie podmienok výzvy, a to odstránenie zrejmých
nesprávností, ktoré vznikli pri príprave rozpočtu projektu, ako aj aktualizácia rizík
ktoré by mohli mať vplyv na realizáciu projektu;



v rámci PPP č. 11 Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schémy
štátnej pomoci sa v nadväznosti na doplnenie platnej a účinnej schémy štátnej
pomoci vypúšťa celý text upozornenia.

v časti 3.6 Podmienky a postupy vzťahujúce sa na implementáciu projektov sa nahrádza
odkaz na Príručku k procesu verejného obstarávania – pre postupy zadávania zákaziek
po 17.4.2016 odkazom na Jednotnú príručku pre žiadateľov/prijímateľov k procesu
a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, ktorá nadobudla účinnosť 15.6.2021.
Zároveň sa upravuje informácia ohľadom vzoru Zmluvy o poskytnutí NFP, tým spôsobom,
že poskytovateľ bude pri príprave Zmluvy o poskytnutí NFP vychádzať z aktuálne
platného vzoru Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zohľadní špecifiká vzťahujúce sa k
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predmetnej výzve, resp. zo vzoru Zmluvy o poskytnutí NFP pre túto výzvu, ak bude
zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk.
o

o
-



ustanovenie o tom, že poskytovateľ je oprávnený výzvu „zmeniť do jej uzavretia, ak
sa zmenou podstatným spôsobom nezmenia PPP určené vo výzve“ sa nahrádza
ustanoveniami, podľa ktorých je poskytovateľ oprávnený výzvu „zmeniť do vydania
prvého rozhodnutia o ŽoNFP od aktuálne posudzovaného časového obdobia výzvy
(hodnotiaceho kola) s účinnosťou aj na všetky nasledujúce posudzované časové
obdobia (hodnotiace kolá)“, pričom zároveň platí, že „výzva sa vo vzťahu k skôr
posudzovaným časovým obdobiam (hodnotiacim kolám) považuje za nezmenenú“;



ustanovenie podľa ktorého platí, že „ak dôjde k podstatnej zmene PPP, alebo ak z
objektívnych dôvodov nie je možné financovať projekty na základe výzvy (napr. z
dôvodu legislatívnej alebo neodstrániteľnej prekážky, ktorú nebolo možné v čase
vyhlásenia výzvy predvídať), poskytovateľ výzvu zruší“ sa nahrádza ustanoveniami,
podľa ktorých „poskytovateľ môže výzvu zrušiť pri dodržaní ustanovení Systému
riadenia EŠIF“, pričom zároveň platí, že „rozhodnutie vydané na základe výzvy,
ktorá bola zrušená, nie je zrušením výzvy dotknuté“.

zároveň boli v texte výzvy vykonané úpravy súvisiace s precizovaním textu.

v texte prílohy č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov – Inštrukcia
k vyplneniu ŽoNFP boli vykonané úpravy
o

-

v časti 5 Zmena a zrušenie výzvy boli vykonané úpravy vyplývajúce zo zmeny znenia § 17
a § 57 zákona o príspevku z EŠIF:

spočívajúce v precizovaní textu za účelom lepšej zrozumiteľnosti pre žiadateľov (explicitné
uvedenie potreby prekladu názvu projektu do slovenského jazyka, spresnenie týkajúce sa
časti 13. ŽoNFP - Identifikácia rizík a prostriedky na ich elimináciu).

v texte prílohy č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa
o

v časti 1.2 Definície pojmov a použité skratky a pojmy bol v rámci skratky „VO“ vypustený
text v zátvorke, že verejným obstarávaním sa rozumie aj obstarávanie, na ktoré sa zákon
o verejnom obstarávaní nevzťahuje, za účelom precizovania textu a lepšej zrozumiteľnosti
pre žiadateľov v nadväznosti na úpravy postupov a pravidiel obstarávania tovarov
a služieb upravené v rámci prílohy č. 5 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov;

o

v časti 2.2.3 Predloženie príloh k ŽoNFP bola doplnená poznámka pod čiarou č. 15,
ktorou sa stanovuje, že životopisy osôb uvedených v personálnej matici sa nemusia
prekladať do slovenského jazyka;

o

v časti 4. Vypracovanie a povinné prílohy formulára ŽoNFP v rámci prílohy č. 4 ŽoNFP –
Dokumentácia k oprávneným výdavkom a doplňujúce údaje bolo z upozornenia vypustené
slovo „obstarávanie“ za účelom precizovania textu a lepšej zrozumiteľnosti pre žiadateľov
z dôvodu, že finančná kontrola zadávania zákaziek, ktoré nespadajú pod zákon
o verejnom obstarávaní bude vykonaná vo fáze administratívnej finančnej kontroly žiadosti
o platbu;

o

v časti 5. Schvaľovanie žiadostí o NFP boli vykonané úpravy vyplývajúce zo zmien
v znení:
 § 22 zákona o príspevku z EŠIF, ktoré rozširujú možnosti žiadateľa podať odvolanie
proti rozhodnutiu o zastavení konanie vydaného v súlade § 20 ods. 1 písm. c)
zákona o príspevku z EŠIF a v súlade s § 20 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF.

-

text prílohy č. 3 výzvy - Schéma štátnej pomoci na podporu projektov, ktorým bola udelená
známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence)- návrh sa nahrádza platnou a účinnou
Schémou štátnej pomoci na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za
kvalitu (Seal of Excellence).

-

V texte prílohy č. 4 výzvy dopĺňajú iné údaje projektu.

Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov sa
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-

V texte prílohy č. 5 výzvy - Podmienky oprávnenosti výdavkov boli vykonané úpravy
o

týkajúce sa zadávania zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek nespadajúcich pod zákon
o verejnom obstarávaní v tom zmysle, že v rámci výzvy nie sú žiadatelia/prijímatelia
povinní postupovať v súlade s pravidlami a postupmi upravenými v MP CKO č. 12 a v MP
CKO č. 14 za predpokladu, že žiadateľ/prijímateľ realizoval proces obstarania a zadal
zákazku vybranému záujemcovi pre účely projektu, ktorému bola udelená známka „Seal of
Excellence“ a ktorý bol schválený v rámci výzvy OPII-MH/DP/2021/12.1-33;

o

vyplývajúce z aktualizácie Metodického pokynu CKO č. 6 k pravidlám oprávnenosti pre
najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov, ako aj úpravy spočívajúce v precizovaní
textu za účelom lepšej zrozumiteľnosti pre žiadateľov.

Zdôvodnenie: Dôvodom úpravy znenia výzvy a dotknutých príloh výzvy bola snaha poskytovateľa
zabezpečiť:
o
o
o
o
o

súlad výzvy s platnou a účinnou schémou štátnej pomoci
súlad výzvy s právnymi predpismi a záväznými dokumentmi v oblasti poskytovania
nenávratného finančného prostriedku z európskych štrukturálnych a investičných fondov,
právnu istotu žiadateľov vzhľadom na zmeny vykonané v predmetných právnych
predpisoch a záväzných dokumentoch,
súlad výzvy so znením výnimky CKO z povinnosti postupovať pri zadávaní zákaziek
s nízkou hodnotou a zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní podľa
pravidiel a postupov upravených v MP CKO č. 12 a MP CKO č.14,
lepšiu zrozumiteľnosť výzvy a jej príloh.

Usmernením č. 2 sa v plnom rozsahu nahrádza:
-

text výzvy;
príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov – Inštrukcia k vyplneniu
ŽoNFP;
príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa;
príloha č. 3 výzvy – Schéma štátnej pomoci na podporu projektov, ktorým bola udelená známka
excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence);
príloha č. 4 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov;
príloha č. 5 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov.

Všetky zmenou dotknuté dokumenty výzvy 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. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 27. 08. 2021.
Zmeny vykonané usmernením č. 1 sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci výzvy po
nadobudnutí účinnosti usmernenia č. 1, ako aj na všetky ŽoNFP predložené ku dňu nadobudnutia
účinnosti usmernenia č. 1, a to vzhľadom na skutočnosť, že v rámci výzvy nebolo k momentu účinnosti
Usmernenia č. 1 vydané žiadne rozhodnutie o ŽoNFP.
Žiadatelia, ktorí doručili ŽoNFP poskytovateľovi pred nadobudnutím účinnosti Usmernenia č. 1, budú
vyzvaní na úpravu ŽoNFP za účelom jej zosúladenia so zmenami vykonanými týmto Usmernením,
resp. na potvrdenie, že zmeny vykonané Usmernením č. 1 nemajú na predloženú ŽoNFP žiadny
vplyv.
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