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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľ usmernenia 

Cieľom usmernenia č. 5 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 špecifikácia 
výpočtu hodnoty výsledného percentuálneho hodnotenia regionálneho prínosu investičného zámeru 
a hodnoty indexu ziskovosti investičného zámeru v prípade projektov, ktoré sú súčasťou investičného 
zámeru, ktorý je realizovaný ako kombinácia priemyselnej výroby a technologického centra. 

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 formulára prílohy č. 5 ŽoNFP – Doplňujúce údaje, boli vykonané nasledovné zmeny: 

- v rámci popisu hodnotiaceho kritéria 1.2 – Do akej miery prispieva projekt k dosiahnutiu špecifických 
cieľov OP? bolo doplnené ustanovenie, ktoré špecifikuje výpočet hodnoty výsledného 
percentuálneho hodnotenia regionálneho prínosu investičného zámeru v prípade projektov, ktoré sú 
súčasťou investičného zámeru, ktorý je realizovaný ako kombinácia priemyselnej výroby a 
technologického centra. 

- v rámci popisu hodnotiaceho kritéria 4.4 – Aká je finančná udržateľnosť projektu? bolo doplnené 
ustanovenie, ktoré špecifikuje použitie hodnoty indexu ziskovosti investičného zámeru v prípade 
projektov, ktoré sú súčasťou investičného zámeru, ktorý je realizovaný ako kombinácia priemyselnej 
výroby a technologického centra. 

Zdôvodnenie: Dôvodom úpravy znenia formulára prílohy č. 5 ŽoNFP – Doplňujúce údaje je v súlade 
s cieľom tohto usmernenia špecifikácia výpočtu hodnoty výsledného percentuálneho hodnotenia 
regionálneho prínosu investičného zámeru a hodnoty indexu ziskovosti investičného zámeru v prípade 
projektov, ktoré sú súčasťou investičného zámeru, ktorý je realizovaný ako kombinácia priemyselnej 
výroby a technologického centra. 

 

Usmernením č. 5 sa v plnom rozsahu nahrádza: 

- formulár prílohy č. 5 ŽoNFP - Doplňujúce údaje. 

Dokumenty dotknuté týmto Usmernením sú zverejnené v úplnom znení vo forme so sledovaním 
vykonaných zmien na webovom sídle www.opvai.sk. 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie č. 5 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné od 13. septembra 2022.  

Zmeny vykonané usmernením č. 5 sa v zmysle § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF vzťahujú na 
všetky ŽoNFP predložené v rámci výzvy v 5. hodnotiacom kole (ŽoNFP predložené od 1. apríla 2022) 
a všetkých nasledujúcich hodnotiacich kolách. Zmeny vykonané usmernením č. 5 nemajú za následok 
potrebu úpravy formulára prílohy č. 5 ŽoNFP - Doplňujúce údaje zo strany žiadateľa, ktoré boli 
predložené do času nadobudnutia účinnosti usmernenia č. 5.  
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