
 
 

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

na podporu výskumných kapacít a kompetencií 

vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých 

parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji  

Kód výzvy:  OPII-VA/DP/2021/10.1-01 

Zmena výzvy na základe: 

§ 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 (ďalej len „zákon o EŠIF“)  

Druh zmeny: formálne úpravy v súlade s § 17 zákona o EŠIF 

Dokumenty výzvy dotknuté 

zmenou: 

Výzva 

Príloha č. 4 výzvy – Zoznam oprávnených a neoprávnených 

výdavkov 

Dôvody vykonaných zmien: 

zmena z dôvodu pretrvávajúcej mimoriadnej situácie 

spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 a ozbrojeným 

konfliktom na Ukrajine. 

Dátum platnosti a účinnosti 

usmernenia: 
27.04.2022 

Účinnosť zmien a dopad 

na predložené ŽoNFP 

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo 

dňa jeho zverejnenia. Zmeny vykonané týmto usmernením sa 

vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené ku dňu nadobudnutia 

jeho účinnosti.  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán  

pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vydáva toto usmernenie pre žiadateľov  

v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPII-VA/DP/2021/10.1-01 

v súvislosti s nasledovnou zmenou:  

1. Výzva – podkapitola 2.6.2 Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené 

a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na financovanie z OPII, aj z hľadiska 

časovej oprávnenosti výdavkov Časová oprávnenosť realizácie projektu 

sa v časti Časová oprávnenosť výdavkov posúva maximálna dĺžka realizácie projektu 

a všeobecné obdobie oprávnenosti výdavkov o 6 mesiacov: 

 „Maximálna dĺžka realizácie projektu a zároveň najneskorší dátum na predloženie 

záverečnej ŽoP sú stanovené do 31.12.2023 v súlade s Príručkou oprávnenosti výdavkov OPII, 

https://www.opvai.sk/dokumenty/prirucky/. 

https://www.opvai.sk/dokumenty/prirucky/
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Všeobecné obdobie oprávnenosti výdavkov, t. j. začiatočný ako aj konečný dátum 

oprávnenosti výdavkov, kedy výdavok musí skutočne vzniknúť a byť uhradený prijímateľom je 

medzi 1. januárom 2020 a 31. decembrom 2023.“ 

2. Príloha č. 4 výzvy – Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov 

sa upravuje 25. bod v rámci Všeobecne neoprávnených výdavkov, ktoré nie je možné 

financovať z paušálu na všetky ostatné výdavky  okrem priamych mzdových výdavkov 

v zmysle nariadenia 1303/2013, čl. 68b.: 

„výdavky, ktoré budú predložené v ŽoP po 31.12.2023“ 

 

 

 

 

 

 


