Usmernenie č. 1 pre žiadateľov k výzve na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok
na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier
v oblastiach špecializácie RIS3 SK

Kód výzvy:

OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02

Zmena výzvy na základe:

§ 17 ods. 6 a 7 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“) a časť 4
výzvy
zmena formálnych náležitostí uvedených v § 17 ods. 2 písm. E)
a H)zákona o EŠIF

Druh zmeny:

zmena formy preukázania splnenia podmienok poskytnutia
príspevku uvedených v § 17 ods. 3 , 4,6 a 7 zákona o EŠIF bez
podstatnej zmeny podmienok poskytnutia príspevku– ďalšie
formálne náležitosti
1.5 Časový harmonogram konania o žiadosti o NFP – zmena
dátumov uzavretia hodnotiaceho kola
Príloha č. 1 výzvy – formulár žiadosti o nenávratný finančný
príspevok (ďalej len“NFP“)

Časť výzvy dotknutá zmenou:

Príloha č. 1.01 Formulára Žiadosti o NFP – príloha 1 Súpis (rozpočet)
výdavkov
Príloha č. 1.05 Formulára Žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie –
súhrnné
Príloha č. 5 výzvy – Zoznam oprávnených a neoprávnených
výdavkov
Predĺženie termínu na základe zosúladenia kategorizácie
oprávnených výdavkov

Zdôvodnenie vykonanej
zmeny:

Dátum platnosti a účinnosti
usmernenia:

Aktualizácia jednotlivých príloh k výzve a Formuláru Žiadosti o NFP
po formálnej stránke

24. 06. 2016

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie
vydáva toto usmernenie pre žiadateľov v rámci tejto výzvy na predkladanie žiadostí o NFP
v súvislosti s nasledujúcimi zmenami:
1.

Zmena dátumu uzávierky 1. hodnotiaceho kola

V časti 1.5 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP sa pôvodný text
„- prvé posudzované časové obdobie má dátum uzávierky dňa 30.6.2016“
nahrádza textom
„- prvé posudzované časové obdobie má dátum uzávierky dňa 12.7.2016“

2.

Príloha č. 1 výzvy – formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len“NFP“)

V rámci prílohy č. 1 k výzve – Formulár žiadosti o NFP, v časti „Dôležité náležitosti“ Výskumná
agentúra opravila administratívnu chybu v písaní týkajúcu sa možnosti zjednodušenia
predkladania dokumentácie.
Žiadateľ/partner je povinný ku každej Žiadosti o NFP predkladať nasledovnú dokumentáciu:




Účtovná závierka organizácie za rok 2015 / Účtovná závierka organizácie partnera –
pokiaľ nebola zverejnená v Registri účtovných závierok
Originál alebo overená kópia výpisu z registra trestov
Zoznam zakúpeného /obstaraného technického, prístrojového a laboratórneho vybavenia
(formulár 1.07) (1x elektronicky na CD nosiči alebo USB, 1x originál v papierovej verzii)

V rámci prílohy č. 1 k výzve – Formulár žiadosti o NFP, v časti „Dôležité náležitosti“ Výskumná
agentúra opravila administratívnu chybu v písaní týkajúcu sa predkladania niektorých príloh za
každú jednotlivú ŽoNFP.
3.

Príloha č. 1.01 Formulára Žiadosti o NFP – príloha 1 Súpis (rozpočet) výdavkov

V rámci prílohy č. 1.01 Formulára žiadosti o NFP – príloha 1 Súpis (rozpočet) výdavkov formátovala
Výskumná agentúra stĺpce H, I a J ktoré slúžia na výpočet jednotlivých rozpočtových položiek
žiadateľa/partnera. Uvedené stĺpce zaokrúhľujú sumy na 4 desatinné miesta.
Zároveň v rámci uvedeného Formulára boli formátované riadky na uvádzanie percent
spolufinancovania žiadateľa/partnera pre jednotlivé typy výskumu, nakoľko po zadaní percent do
daných riadkov vykazovali riadky čísla v Eur.
4.

Príloha č. 1.05 Formulára Žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie – súhrnné

V rámci prílohy č. 1.05 Formulára žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie – súhrnné bola aktualizovaná
verzia Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok, na platnú verziu 3.2 k danej výzve.
5.

Príloha č. 5 výzvy – Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov

Uvedené príloha výzvy bola aktualizovaná s cieľom zosúladenia kategorizácie oprávnených
výdavkov s aktuálne platnou Príručkou oprávnenosti výdavkov OP VaI, verzia 4.0.
V rámci prílohy č. 5 Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov boli upravené oprávnené
výdavky (priame), konkrétne „poistenie na nadobudnutý hmotný aj nehmotný majetok z rozpočtu
projektu iba počas doby trvania implementácie projektu“ a právne poradenstvo v rámci položky
„poradenské a konzultačné služby“ a presunuté do oprávnených výdavkov (nepriamych).
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Uvedené sa týka žiadateľa a taktiež aj partnera (v prípade poistenia len subjektov mimo schémy
štátnej pomoci).
Žiadatelia, ktorí už ŽoNFP predložili VA, budú vyzvaní na zaslanie opravených dotknutých príloh
ŽoNFP vrátane Formuláru ŽoNFP v písomnej aj elektronickej forme prostredníctvom ITMS 2014+.
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