
 
 

Usmernenie č. 2 pre žiadateľov k výzve na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok  

na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja 

v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných 

vedeckých a výskumných kapacít SR 

 

 

Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03 

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 

Druh zmeny: 

zmena formálnych náležitostí uvedených v § 17 ods. 2 písm. E) 

a H) zákona o EŠIF 

zmena formy preukázania splnenia podmienok poskytnutia 

príspevku uvedených v § 17 ods. 3 a 4 zákona o EŠIF bez 

podstatnej zmeny podmienok poskytnutia príspevku 

Časť výzvy dotknutá zmenou: 

1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na 

výzvu 

1.5 Časový harmonogram konania o žiadosti o NFP – zmena 

dátumov uzavretia hodnotiaceho kola  

Zdôvodnenie vykonanej 

zmeny: 

Zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na 

výzvu 

Predĺženie termínu na základe zmeny indikatívnej výšky 

finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 

Dátum platnosti a účinnosti 

usmernenia: 
26. 07. 2016 
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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 indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 

 

V časti 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu sa pôvodný text 

 

„-Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 

218 000 000 EUR.“ 

nahrádza textom 

 

„-Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 

288 000 000 EUR.“ 

2. 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 12.9.2016“ 

nahrádza textom 

 

„- prvé posudzované časové obdobie má dátum uzávierky dňa 31.10.2016“ 

 

 


