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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľ usmernenia 

Cieľom usmernenia č. 6 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 navýšenie 
indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a umožnenie, aby v prípade uplatnenia 
preddavkových platieb mohlo dôjsť k ukončeniu realizácie hlavnej aktivity projektu najneskôr 
do 31. 7. 2024. 

Právny základ 

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 6 a 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 (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“). 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

Popis a zdôvodnenie zmeny  

V texte výzvy sa v časti 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje 
EÚ) upravuje indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu zo sumy  
30 000 000 EUR na sumu 40 000 000 EUR, a to z dôvodu využitia disponibilných finančných 
prostriedkov na podporu čo najväčšieho počtu projektov. 

Zároveň sa v rámci popisu podmienky poskytnutia príspevku č. 8 – Podmienka oprávnenosti aktivít 
projektu bola doplnená poznámka pod čiarou č. 37 a v časti 3.6 Podmienky a postupy vzťahujúce sa na 
implementáciu projektov bolo doplnené ustanovenie poznámky pod čiarou č. 62, a to z dôvodu 
umožnenia, aby v prípade uplatnenia preddavkových platieb mohlo dôjsť k ukončeniu realizácie hlavnej 
aktivity projektu najneskôr do 31. 7. 2024.  

V texte  prílohy - Inštrukcia k vyplneniu formulára žiadosti o NFP (v rámci prílohy č. 1 výzvy – Formulár 
žiadosti a prílohy) bol do doplnený popis poľa č. 88 s názvom „Koniec realizácie“, ktorý sa týka 
umožnenia, aby v prípade uplatnenia preddavkových platieb mohlo dôjsť k ukončeniu realizácie hlavnej 
aktivity projektu najneskôr do 31. 7. 2024.  

 

Usmernením č. 6 sa v plnom rozsahu nahrádza: 

- dokument výzvy, 

- Inštrukcia k vyplneniu formulára žiadosti o poskytnutie NFP 

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. 6 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 9. 12. 2022.  

Zmeny vykonané usmernením č. 6 sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci výzvy.  

 

http://www.opvai.sk/

