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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľ usmernenia 

Cieľom usmernenia č. 4 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 zohľadnenie 
mapy regionálnej pomoci pre Slovensko na obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 20271 (ďalej 
len „mapa regionálnej pomoci“) a s ňou spojených zmien v intenzitách pomoci pre jednotlivé regióny SR 
a typy prijímateľov. 

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 úpravou intenzít 
pomoci podľa mapy regionálnej pomoci. 

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“. 

▪ Text  prílohy č. 3 výzvy - Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu 
v znení dodatkov č.1 - 6 sa nahrádza platnou a účinnou Schémou štátne pomoci na podporu 
inovácií a technologického transferu v znení dodatkov č.1 - 7, v ktorej boli vykonané úpravy 
súvisiace so  zmenou intenzít pomoci podľa mapy regionálnej pomoci. 

Zdôvodnenie: Dôvodom úpravy znenia výzvy, záväzného formulára prílohy č. 4 ŽoNFP - Dokumentácia 
k oprávneným výdavkom a prílohy č. 3 výzvy - Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a 
technologického transferu v znení dodatkov č. 1 - 6 je úprava intenzít pomoci podľa mapy regionálnej 
pomoci. 

 

Usmernením č. 4 sa v plnom rozsahu nahrádza: 

- text výzvy, 

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

- príloha č. 3 výzvy - Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu v znení 
dodatku č.1 – 6. 

Dokumenty dotknuté týmto Usmernením sú zverejnené v úplnom znení (v prípade textu výzvy 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 od 01. 01. 2022.  

Zmeny vykonané usmernením č. 4 sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci výzvy po 
nadobudnutí účinnosti usmernenia č. 4. 

 

 
1 zverejnená na webovom sídle: http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2015/02/1_SK_ACT_part1_v2.pdf   
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