
 
 

Usmernenie č. 1 pre žiadateľov k výzve na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok na fázované 

projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných 

centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny 

Kód výzvy:  OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02 

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 

Druh zmeny: 
zmena formálnych náležitostí uvedených v § 17 ods. 2 písm. h) 

zákona o EŠIF 

Časť výzvy dotknutá zmenou: 2.4.2 Podmienka časovej oprávnenosti výdavkov  

Zdôvodnenie vykonanej 

zmeny: 
Zmena z dôvodu administratívneho pochybenia 

Dátum platnosti a účinnosti 

usmernenia: 
14.10.2016 

Výskumná agentúra (VA) ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a 

inovácie (OP VaI) vydáva toto usmernenie pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí 

o NFP s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02 v súvislosti s nasledovnou zmenou: 
 

Zmena podmienok časovej oprávnenosti   

V časti 2.4.2 Podmienka časovej oprávnenosti výdavkov  sa pôvodný text 

 

 všeobecné obdobie oprávnenosti výdavkov, t.j. začiatočný ako aj konečný dátum 

oprávnenosti výdavkov, kedy výdavok musí skutočne vzniknúť a byť uhradený prijímateľom 

je medzi 1. januárom 2014 a 31. decembrom 2023 

 výdavky sú oprávnené len na oprávnené aktivity, ktoré sa začali realizovať najskôr v deň 

predloženia žiadosti o NFP (v prípade nepriamych výdavkov najskôr nadobudnutím 

platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP) s výnimkou aktivít na vypracovanie 

projektovej dokumentácie, ktoré sa nezačali skôr ako 1. januára 2014 

 priame výdavky sú oprávnené v zmysle všeobecného obdobia oprávnenosti výdavkov 

uvedeného vyššie 

 nepriame výdavky sú oprávnené až po nadobudnutí platnosti a účinnosti zmluvy o 

poskytnutí NFP obidvomi zmluvnými stranami. Výnimkou z tohto pravidla sú výdavky na 

verejné obstarávanie, ktoré sú považované za oprávnené aj pred nadobudnutím platnosti 

a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, najskôr však od momentu predloženia žiadosti o NFP 

nahrádza textom 

 

 všeobecné obdobie oprávnenosti výdavkov, t.j. začiatočný ako aj konečný dátum 

oprávnenosti výdavkov, kedy výdavok musí skutočne vzniknúť a byť uhradený prijímateľom 

je medzi 1. januárom 2014 a 31. decembrom 2023. 


