USMERNENIE č. 1
K VÝZVE NA PREDKLADANIE
ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
(kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01)

Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu
Dátum vyhlásenia výzvy:
Dátum vydania usmernenia
Indikatívna alokácia:

26. februára 2016
28. apríla 2016
75 000 000 €

CIEĽ USMERNENIA
Cieľom usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je:
-

-

objasniť a spresniť definície, resp. postupy popísované v dokumentoch
vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok s kódom výzvy OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01 (ďalej
len „výzva“);
posun dátumu uzávierky prvého hodnotiacieho kola na 30. júna 2016
a s tým súvisiaca zmena uzávierky ďalších hodnotiacich kôl.

ZMENY DOKUMENTOV V RÁMCI VÝZVY
Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú dokumenty:
-

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (kód
OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01);
Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy
OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01;

Usmernenie platí dňom zverejnenia na webovom sídle www.opvai.sk.
Zároveň bude usmernenie zverejnené na webových sídlach:
 www.mhsr.sk
 www.siea.sk
Žiadateľom, ktorí predložili ŽoNFP, resp. jej prílohy v zmysle pôvodného znenia
príručky pre žiadateľa a už predložili svoje žiadosti o NFP v zmysle výzvy na
predkladanie ŽoNFP, bude umožnené, v prípade, ak to bude relevantné,
doplniť požadované údaje, ktoré sa upravujú týmto usmernením.

ZMENY VO VÝZVE NA PREDKLADANIE ŽoNFP
Text Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je upravený nasledovne:
1. V kapitole 1.5. Časový harmonogram konania o ŽoNFP sa pôvodný text
posledného odseku nasledovne:
„Uzávierka prvého hodnotiacieho kola je naplánovaná na 30. júna
2016, každé ďalšie hodnotiace kolo bude uzavreté k poslednému
pracovnému dňu každého nasledujúceho párneho kalendárneho
mesiaca, t.j.
 31. augusta 2016,
 31. októbra 2016,
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atď. až do vyčerpania alokácie vyčlenenej na túto výzvu, ak
poskytovateľ nerozhodne v zmysle vyššie uvedeného inak, resp. ak
nedôjde k skoršiemu vyčerpaniu alokácie.“

ZMENY V PRÍRUČKE PRE ŽIADATEĽA
Týmto usmernením je verzia 1.0 Príručky pre žiadateľa upravená na verziu 1.1
a jej text sa upravuje nasledovne:
2. V kapitole 3.1 Vypracovanie a povinné prílohy formulára ŽoNFP v rámci
popisu k prílohe č. 9 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávneným výdavkom
sa v 2. a 3. tabuľke k príkladu porovnania predložených cenových
ponúk a vyhodnotenia prieskumu trhu
mení hodnota „63 550,00“ na hodnotu „64 100,00“.
3. V kapitole 3.1 Vypracovanie a povinné prílohy formulára ŽoNFP v rámci
popisu k prílohe č. 12 ŽoNFP – Doklad preukazujúci vlastnícky alebo iný
právny vzťah žiadateľa oprávňujúci žiadateľa užívať všetky
nehnuteľnosti, ktoré súvisia s realizáciou projektu sa odsek v znení
„V rámci tejto prílohy žiadateľ predkladá doklady preukazujúce práva
žiadateľa užívať nehnuteľnosti (hotové stavby, budovy a pozemky), v
rámci ktorých sa projekt realizuje, t.j. všetky miesta realizácie projektu.“
nahrádza nasledovným znením:
„V rámci tejto prílohy žiadateľ predkladá doklady preukazujúce práva
žiadateľa užívať nehnuteľnosti (stavby, budovy a pozemky), v rámci
ktorých sa projekt realizuje, t.j. všetky miesta realizácie projektu. List
vlastníctva k rozostavanej stavbe23 nie je preukázaním naplnenia
príslušnej podmienky poskytnutia príspevku.“
poznámka pod čiarou č. 23 – pojem „rozostavaná stavba“ je
definovaný v §3, ods. (15) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
(katastrálny zákon)
Vložením
novej
poznámky
pod
čiarou
č.
23
došlo
k
automatickému prečíslovaniu všetkých nasledujúcich poznámok pod
čiarou v ďaľšom texte dokumentu.
4. V kapitole 3.1 Vypracovanie a povinné prílohy formulára ŽoNFP sa text
popisu k prílohe č. 15 ŽoNFP – Doklad o vplyve realizácie projektu na
životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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v znení neskorších predpisov nahrádza novým textom v nasledovnom
znení:
Vydáva:

Ministerstvo životného prostredia SR / Okresný úrad v sídle kraja / Okresný
úrad (Stanovisko príslušného orgánu v zmysle Zákona č. 24/2006 Z.z.);

Štátna ochrana prírody (miestne príslušný organizačný útvar) (NATURA2000)
Záväzný formulár: Nie
Podmienka poskytnutia príspevku:
26 – Preukázanie súladu realizácie projektu s požiadavkami v oblasti posudzovania
vplyvov projektu na životné prostredie,
30 – Vplyv projektu na územia sústavy NATURA 2000.
Možnosť doplnenia/opravy prílohy: Áno, na základe výzvy na doplnenie ŽoNFP zaslanej
od SIEA.
Hraničný termín pre preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku:
Príloha musí byť predložená riadne spolu so ŽoNFP do termínu uzávierky výzvy alebo
príslušného hodnotiaceho kola, resp. na základe výzvy na doplnenie ŽoNFP v termíne
v nej stanovenom. V prípade predloženia na základe výzvy na doplnenie ŽoNFP príloha
môže byť vyhotovená aj s dátumom po termíne predloženia ŽoNFP.
Forma predloženia: Listinná (originál, resp. úradne overená kópia) a elektronická (kópia)
cez ITMS2014+
Predloženie prílohy cez ITMS2014+: Vyžaduje sa predloženie elektronickej kópie vo
formáte .pdf prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+

Žiadateľ v rámci prílohy predkladá stanovisko príslušného orgánu v zmysle Zákona
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z.z“)
k činnosti vyplývajúcej z predloženej ŽoNFP.
Podľa rozsahu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny v kontexte kritérií
definovaných v §18 zákona 24/2006 Z.z. žiadateľ postupuje a prekladá
nasledovné:
a) V prípade, ak činnosť, ktorá je predmetom ŽoNFP spĺňa kritéria definované v
§18, ods. 1, písm. a) – h) zákona 24/2006 Z.z., žiadateľ je povinný predložiť
Záverečné stanovisko príslušného orgánu z posudzovania vplyvov
navrhovanej činnosti na životné prostredie v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.
z., ktoré okrem povinných náležitostí, celkového hodnotenia vplyvov
navrhovanej činnosti, alebo jej zmeny na životné prostredie musí obsahovať
aj informáciu, že príslušný orgán súhlasí s navrhovanou činnosťou alebo jej
zmenou (činnosť, s ktorou príslušný orgán súhlasí, musí byť totožná
s činnosťou, ktorá je predmetom projektu v ŽoNFP).
b) V prípade, ak navrhovaná činnosť, resp. jej zmena spĺňa kritéria definované
v §18, ods. 2, písm. a) – d) zákona 24/2006 Z.z., žiadateľ predkladá
rozhodnutie príslušného orgánu vydané v zisťovacom konaní, ktoré musí
obsahovať informáciu, či navrhovaná činnosť, alebo jej zmena (musí byť
v súlade s predmetom realizácie projektu v ŽoNFP) sa má alebo nemá
posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
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i.

Ak vydaným rozhodnutím v rámci zisťovacieho konania príslušný orgán
stanovil, že navrhovaná činnosť, alebo jej zmena sa má posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z.z, je žiadateľ povinný predložiť aj
Záverečné stanovisko príslušného orgánu z posudzovania vplyvov
navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa písm. a) vyššie.

ii.

V prípade, ak rozhodnutím v rámci zisťovacieho konania príslušný
orgán stanovil, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena sa nebude
posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z., je žiadateľ povinný predložiť
aj odborné stanovisko k možnosti významného vplyvu projektu na
územie sústavy chránených území vydané v zmysle §28, ods. 4 Zákona
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov.

c) V prípade, ak navrhovaná činnosť, resp. jej zmena nespĺňa kritéria
definované v §18, ods. 1 a ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z., žiadateľ je povinný
predložiť:
i.
vyjadrenie príslušného okresného úradu, že činnosť, ktorá je
predmetom projektu predkladaného prostredníctvom ŽoNFP nespĺňa
kritéria definované v §18, ods. 1 a ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z., a teda
nemusí byť predmetom posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti
na životné prostredie ani predmetom zisťovacieho konania a
ii.

odborné stanovisko k možnosti významného vplyvu projektu na
územie sústavy chránených území vydané v zmysle §28, ods. 4 Zákona
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov a

iii.

žiadosti o stanovisko v zmysle bodu i) a ii) písm. c) vyššie, ktoré boli
predložené žiadateľom príslušnému organizačnému útvaru Štátnej
ochrany prírody a príslušnému orgánu v zmysle zákona 24/2006 Z.z.
a zároveň predchádzali vydaniu vyššie uvedených stanovísk.

Všetky predložené doklady musia byť vystavené na celý predmet projektu (všetky
aktivity, resp. výdavky, všetky miesta realizácie projektu), ktorý žiadateľ deklaruje
v ŽoNFP a nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP.
5. V kapitole 3.1 Vypracovanie a povinné prílohy formulára ŽoNFP sa
v texte popisu k prílohe č. 17 ŽoNFP – Ukazovatele finančnej situácie za
4. odsek časti s názvom Vypracovanie prílohy doplňa odsek
v nasledonom znení:
„Žiadateľ uvádza hodnoty z účtovných závierok za posledné tri účtovné
obdobia, ktoré v zmysle zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve nie sú

5

považované za účtovné obdobie, ktoré je kratšie ako 12 kalendárnych
mesiacov.“
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