
 
 
 

 

Usmernenie č. 3 k vyzvaniu na predkladanie žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok na horizontálnu IKT 

podporu a centrálnu infraštruktúru pre inštitúcie výskumu 

a vývoja OPVaI-VA/NP/2016/1.1.1-01 

Kód vyzvania:  OPVaI-VA/NP/2016/1.1.1-01 

Zmena vyzvania na základe: 

§ 26 ods. 3, § 17 ods. 5, 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 1, 2, 4 a 5 vyzvania 

Druh zmeny: 
zmena podmienok poskytnutia príspevku uvedených v § 17 

ods. 2 písm. c) a h) a ods. 4 písm. d) zákona o EŠIF 

Časť vyzvania dotknutá 

zmenou: 

1.2. Dĺžka trvania vyzvania na predkladanie ŽoNFP 

1.4 Financovanie národného projektu 

2.1 Oprávnenosť žiadateľa 

5. Prílohy vyzvania (Formulár ŽoNFP s prílohami, Príručka pre 

žiadateľa a Zmluva o NFP s prílohami) 

Zdôvodnenie vykonanej 

zmeny: 

Zmena dátumu uzavretia vyzvania z dôvodu poskytnutia 

dostatočného časového priestoru na úpravu v zmysle 

Metodického výkladu CKO č. 2. 

Zmena operačného programu Výskum a inovácie z dôvodu 

doplnenia možnosti financovania zo zdroja „pro rata“. 

Doplnenie podmienky poskytnutia príspevku v zmysle 

Metodického výkladu CKO č. 2. 

Zosúladenie príloh s vykonanými zmenami. 

Dátum platnosti a účinnosti 

usmernenia: 
23. 02. 2017 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum 

a inovácie vydáva 23. februára 2017 toto usmernenie pre žiadateľa v rámci vyzvania na 

predkladanie žiadosti o NFP s kódom: OPVaI-VA/NP/2016/1.1.1-01 v súvislosti s nasledovnými 

zmenami: 
 
 

1. V časti 1.2 vyzvania na predkladanie ŽoNFP sa pôvodný text 

 

„Dátum uzavretia: 28. február 2017“ 

 

nahrádza textom  

 

„Dátum uzavretia: 28. marec 2017“ 
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2. V časti 1.4 Financovanie národného projektu sa pôvodný text 

 

„Zdroje financovania projektu sa skladajú: Európsky fond regionálneho rozvoja, štátny 

rozpočet.  

Pre vyzvanie na národný projekt Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktúra pre 

inštitúcie výskumu a vývoja a v zmysle Stratégie financovania Európskych štrukturálnych 

a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 bude 85 % príspevku (34 000 000 

EUR) zabezpečené z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 15 % príspevku (6 000 000 EUR) 

zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“ 

 

nahrádza textom  

 

„Zdroje financovania projektu sa skladajú: Európsky fond regionálneho rozvoja, štátny 

rozpočet, zdroj pro – rata, pričom členenie jednotlivých zdrojov je nasledovné1: 

a) pre výdavky týkajúcich sa aktivity 1: Rozvoj a modernizácia aplikačného 

programového vybavenia: 

52,853 % príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

9,327 % príspevku zo štátneho rozpočtu. 

37,82  % príspevku pro – rata. 

 

b) pre výdavky týkajúcich sa aktivity 2: Rozvoj a modernizácia IKT pre VaV  

b1) výdavky viažúce sa na infraštruktúru a je prevádzku, ktorej fyzická lokalizácia 

je v rámci SR okrem Bratislavského kraja 

85 %  príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

15  % príspevku zo štátneho rozpočtu. 

 

b2) výdavky viažúce sa na infraštruktúru a jej prevádzku, ktorej fyzická lokalizácie 

je v rámci Bratislavské kraja 

52,853 % príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

9,327 % príspevku zo štátneho rozpočtu. 

37,82  % príspevku pro – rata. 

 

c) pre výdavky týkajúcich sa aktivity 3: Rozvoj a modernizácia digitalizačného 

pracoviska: 

 52,853 % príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

9,327 % príspevku zo štátneho rozpočtu. 

37,82  % príspevku pro – rata. 

 

d) Pre výdavky týkajúcich sa podporných aktivít projektu: 

52,853 % príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

9,327 % príspevku zo štátneho rozpočtu. 

37,82  % príspevku pro – rata. 

 

Pre vyzvanie na národný projekt Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktúra pre 

inštitúcie výskumu a vývoja a v zmysle Stratégie financovania Európskych štrukturálnych 

a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 bude 75,017300375% príspevku 

(30 006 920,15 EUR) zabezpečené z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 13,238347125% 

príspevku (5 295 338,85 EUR) zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a 11,7443525% (4 697 

741) zo zdroja pro – rata.“ 

 

                                                        
 
1 Prípadná zmena podielov jednotlivých zdrojov nemá vplyv na celkovú výšku oprávnených výdavkov 40 000 000 

EUR. 
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3. V časti 2.1 Oprávnenosť žiadateľa sa k existujúcim podmienkam poskytnutia príspevku 

dopĺňa podmienka: 

2.1.8 

Podmienka, že 

žiadateľ je zapísaný v 

registri partnerov 

verejného sektora 

podľa osobitného 

predpisu 

- Žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora podľa osobitného predpisu
2
 (Podmienka sa 

nevzťahuje na fyzické osoby a na právnické osoby 

v súlade s §2 zákona) 

 

 
 

4. V časti 5. Prílohy vyzvania sa prílohy: 

01_Formulár ŽoNFP_CVTI; 1.01 – príloha_1_Súpis _rozpočet_výdavkov; 

1.03_Čestné_vyhlásenie-súhrnné; 02_Návrh PpŽ_OPVaI_v 3.4_5_9_2016_rev a 11_Vzor 

Zmluvy o NFP 

 

nahrádzajú prílohami 

 

01_Formulár ŽoNFP_CVTI_u3; 1.01 – príloha_1_Súpis _rozpočet_výdavkov_pro rata; 

1.03_Čestné_vyhlásenie-súhrnné_u3; 02_Návrh PpŽ_OPVaI_v 3.4.1_u3 a 11_Vzor Zmluvy 

o NFP_u3. 

 

 

 

 

                                                        
 
2
 Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 


