
Ako pracovať s výzvou a dokumentmi k výzve  

Správne vypracovanie ŽoNFP vyžaduje, aby žiadateľ okrem samotného textu výzvy pracoval s viacerými dokumentmi, ktoré sú nevyhnutné na správne 
vyplnenie formulára ŽoNFP, a predložil všetky prílohy ŽoNFP v súlade s podmienkami stanovenými SO pre OP VaI. Vo výzve a v Príručke pre žiadateľa sú 
pri jednotlivých podmienkach poskytnutia príspevku priamo uvedené odkazy na relevantné dokumenty. Tento dokument slúži pre získanie väčšieho 
prehľadu a ľahšiu orientáciu žiadateľa s výzvou a všetkými relevantnými dokumentmi. 
 

 Metodické dokumenty OP VaI platné pre všetky výzvy v gescii MH SR 
https://www.opvai.sk/dokumenty/ 

1. Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP 
2. Príručka k procesu VO 
3. Príručka pre prijímateľa 
4. Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP - príklad 
5. Overenie podmienky podniku v ťažkostiach 
6. Vzory úverových prísľubov 
7. Hodnotiace kritériá ŽoNFP  
8. Manuál pre informovanie a komunikáciu 

Prílohy k výzve 

1. Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov  
2. Príručka pre žiadateľa  
3. Hodnotiace kritériá ŽoNFP 
4. Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných 

podnikov grantovou formou 
5. Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov  
6. Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie 

(ES, Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov  
7. Identifikácia oblastí podpory, kde budú EŠIF a ostatné nástroje podpory 

použité synergickým a komplementárnym spôsobom  
8. Podmienky oprávnenosti výdavkov  
9. Oblasti špecializácie v zmysle RIS3 SK 

Príloha č. 1 výzvy 
– Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov 

1. príloha č. 1 ŽoNFP – Finančná analýza 
2. príloha č. 3 ŽoNFP – Modelové vyhlásenie na určenie veľkosti 

podniku 
3. príloha č. 10 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov 
4. príloha č. 12 ŽoNFP – Podrobný rozpočet projektu 
5. príloha č. 15 ŽoNFP - Vyjadrenie príslušného orgánu o tom, že 

navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti 
nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie 

6. príloha č. 16 ŽoNFP – Doplňujúce údaje 
7. príloha č. 17 ŽoNFP – Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa 

https://www.opvai.sk/dokumenty/

