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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľ usmernenia 

Cieľom usmernenia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-31 (ďalej len „výzva“) je zlepšenie 
zrozumiteľnosti výzvy vo vzťahu k pravidlám týkajúcim výšky a intenzity investičnej pomoci 
poskytovanej na realizáciu investičného zámeru súčasťou ktorého je projekt v rámci ŽoNFP. 

Právny základ 

Právnym základom pre zmenu výzvy 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“). 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

Popis a zdôvodnenie zmeny  

▪ V texte výzvy v časti 1.4 Financovanie projektu boli vykonané úpravy súvisiace s pravidlami 
týkajúcimi sa výšky a intenzity investičnej pomoci poskytovanej na realizáciu investičného zámeru, 
súčasťou ktorého je projekt v rámci ŽoNFP, a to tak, aby bolo jednoznačné, že maximálna výška 
pomoci, ktorá nesmie prekročiť strop pomoci podľa článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ)  
č. 651/2014, sa vzťahuje na celkové oprávnené náklady investičného zámeru, súčasťou ktorého 
je projekt v rámci ŽoNFP a nie na celkové oprávnené výdavky projektu v rámci ŽoNFP. 

Uvedené znamená, že v prípade projektu v rámci ŽoNFP, ktorý je súčasťou investičného zámeru, 
je možné poskytnúť investičnú pomoc maximálne do výšky stropu pomoci podľa mapy regionálnej 
pomoci, za podmienky, že celková investičná pomoc na realizáciu investičného zámeru neprekročí 
strop pomoci podľa článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 651/2014. 

Úpravy vykonané v texte výzvy boli zohľadnené aj v rámci záväzného formulára prílohy č. 4 ŽoNFP - 
Dokumentácia k oprávneným výdavkom, v pracovnom hárku s názvom „Miera spolufinancovania 
projektu“. 

Zdôvodnenie: Dôvodom úpravy znenia výzvy a záväzného formulára prílohy č. 4 ŽoNFP - 
Dokumentácia k oprávneným výdavkom je zlepšenie zrozumiteľnosti výzvy vo vzťahu k pravidlám 
týkajúcim sa výšky a intenzity investičnej pomoci poskytovanej na realizáciu investičného zámeru 
súčasťou ktorého je projekt v rámci ŽoNFP. 

 

Usmernením č. 3 sa v plnom rozsahu nahrádza: 

- text výzvy, 

- záväzný formulár prílohy č. 4 ŽoNFP - Dokumentácia k oprávneným výdavkom. 

Dokumenty dotknuté týmto Usmernením sú zverejnené v úplnom znení vo forme so sledovaním 
vykonaných zmien (úpravy vykonané vo formulári prílohy č. 4 ŽoNFP - Dokumentácia k oprávneným 
výdavkom, v pracovnom hárku s názvom „Miera spolufinancovania projektu“ nie sú vykonané vo forme 
sledovania 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 10. 09. 2021.  

Zmeny vykonané usmernením č. 3 sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci výzvy po 
nadobudnutí účinnosti usmernenia č. 3, ako aj na všetky ŽoNFP predložené ku dňu nadobudnutia 
účinnosti usmernenia č. 3 v súlade s prechodnými ustanoveniami zákona o príspevku z EŠIF k úpravám 
účinným od 15. júna 2021. 

ŽoNFP, ktoré poskytovateľovi predložili žiadatelia pred nadobudnutím účinnosti tohto Usmernenia, budú 
posúdené z pohľadu dopadu tohto Usmernenia a v prípade relevantnosti budú príslušní žiadatelia 
vyzvaní na úpravu ŽoNFP za účelom jej zosúladenia so zmenami vykonanými týmto Usmernením. 

http://www.opvai.sk/

