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k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
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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/2021/9.5-34 (ďalej len „výzva“) je úprava 
(navýšenie) výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu. 

Právny základ 

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 6 a ods. 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. 

 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

Popis zmeny  

 
- v texte dokumentu výzvy bola v kapitole 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených 

na výzvu (zdroje EÚ) vykonaná úprava výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených 
na výzvu z pôvodných 50 000 000 EUR na 57 833 786,12 EUR. 

 

Zdôvodnenie zmeny 

Dôvodom úpravy znenia dokumentu výzvy je úprava (navýšenie) finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ 
vyčlenených na výzvu v súlade s výškou nenávratného finančného príspevku, žiadaného a schváleného 
v rámci projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) 
s názvom European Battery Innovation, ktorých podpora je predmetom výzvy. 

 

 

Usmernením č. 1 sa v plnom rozsahu nahrádza: 

- text výzvy. 
 

Dokument výzvy dotknutý týmto Usmernením 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. 1 a zmena z neho vyplývajúca sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od   02. 09. 2022.  

Zmena vykonaná Usmernením č. 1 sa vzťahuje na všetky ŽoNFP predložené v rámci výzvy po dni 
nadobudnutia účinnosti Usmernenia č. 1. 

http://www.opvai.sk/

