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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľ usmernenia 

Cieľom usmernenia č. 4 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Zvýšenie inovačnej 
výkonnosti slovenskej ekonomiky“ je doplniť do vyzvania informáciu týkajúcu sa spôsobu rozdelenia 
výdavkov medzi jednotlivé kategórie regiónov v súvislosti s poskytovaním podpory prostredníctvom 
inovačných poukážok. 

Právny základ 

Právnym základom pre zmenu vyzvania je § 58 ods. 1 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. 

Usmernením č. 4 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra mení 
vyzvanie spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

Popis a zdôvodnenie zmien:  

V dokumente vyzvania v kapitole 2. Podmienky poskytnutia príspevku bola v rámci podmienky 
poskytnutia príspevku č. 10. Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území doplnená 
informácia v znení: „Na rozdiel od vyššie uvedeného sa princíp pro rata nebude uplatňovať na 
výdavky súvisiace s poskytovaním podpory prostredníctvom inovačných poukážok, nakoľko ide 
o výdavky, ktoré je možné jednoznačne územne pričleniť“. 

Zdôvodnenie: 

Dôvodom úprav je doplnenie informácie týkajúcej sa spôsobu rozdelenia výdavkov medzi jednotlivé 
kategórie regiónov v prípade poskytovania podpory prostredníctvom inovačných poukážok s cieľom 
zreálniť vykazovanie čerpania finančných prostriedkov a dosiahnutých výstupov v rámci jednotlivých 
kategórií regiónov.    

Usmernením č. 4 sa v plnom rozsahu nahrádza: 

- vyzvanie v znení Usmernenia č. 3 za vyzvanie v znení Usmernenia č. 4. 

Zmenou dotknutý dokument vyzvania 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. 4 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 24. 09. 2021.  

Zmeny vykonané Usmernením č. 4 sa vzťahujú na ŽoNFP predloženú pred nadobudnutím účinnosti 
Usmernenia č. 4. 

http://www.opvai.sk/

