
 
 
 

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) 

 
k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraných na podporu nových 

a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 
a na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov s kódom OPVaI-

MH/DP/2016/3.3.1-04 

 
OTÁZKA: 

Pri vypĺňaní rozpočtu v ITMS2014+ nám vznikla otázka týkajúca sa zadávania intenzity pomoci. V 

zmysle prieskumu trhu nám vyšla hodnota zákazky 500 000 EUR.   

Naša otázka je, či táto suma z prieskumu trhu má byť v zmysle podmienok výzvy v plnej výške 

uvedená ako celkové oprávnené výdavky (COV). V takomto prípade by pri dodržaní maximálnej výška 

NFP (200 000 EUR) bola intenzita pomoci znížená na úroveň 40,00%. Existuje však reálny predpoklad, 

že po vykonaní VO nám hodnota zákazky výrazne klesne.  

Ako máme postupovať v takomto prípade? Musíme si pri zadávaní ŽoNFP a rozpočtu projektu znížiť 

intenzitu pomoci, hoci je znížená len z dôvodu maximálnej výšky NFP? Bude takto uvedená intenzita 

pre nás počas implementácie projektu záväzná a bude ňou prepočítaná cena zo zmluvy s víťazným 

uchádzačom, alebo bude možné v priebehu implementácie projektu intenzitu zvýšiť? Je možný iný 

spôsob zadávania rozpočtu okrem zníženia intenzity? 

 

ODPOVEĎ: 

V prílohe č. 12 Žiadosti o poskytnutie NFP (ŽoNFP) - Rozpočet projektu je uvedené „Bunka s názvom 

"Jednotková cena" - ako jednotkovú cenu obstarávaného tovaru alebo služby uveďte: - v prípade 

prieskumu trhu priemernú cenu za príslušný logický celok, resp. predmet zákazky vypočítanú z 

predložených cenových ponúk. Súčasťou jednotkovej ceny v podrobnom rozpočte projektu sú aj 

výdavky súvisiace s obstaraním predmetu zákazky, ak sú identifikované a navzájom porovnateľné 

minimálne v 3 cenových ponukách, resp. v súlade s pravidlami pre prieskum trhu v zmysle Príručky pre 

žiadateľa“. 

V prípade, ak by vzhľadom na výšku hodnoty zákazky identifikovanej na základe prieskumu trhu 

a vzhľadom na stanovenú max. výšku NFP nebolo možné uplatniť max. intenzitu pomoci v zmysle 

podmienok výzvy, je žiadateľ pri vypĺňaní rozpočtu projektu v rámci ŽoNFP oprávnený (okrem 
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možnosti zníženia intenzity pomoci), pri rešpektovaní všetkých podmienok poskytnutia príspevku 

definovaných výzvou, znížiť výšku COV projektu na úroveň, pri ktorej sa uplatnením maximálnej 

intenzity pomoci neprekročí maximálna výška NFP. Týmto spôsobom sa v prípade, ak po vykonaní 

VO dôjde k zníženiu hodnoty zákazky oproti hodnote identifikovanej na základe prieskumu trhu, 

môže takáto úspora počas implementácie projektu odpočítať aj z neoprávnených výdavkov (výdavkov 

nad rámec COV) a teda takáto úspora nemusí mať vplyv na zníženie výšky NFP. 

V tejto súvislosti upozorňujeme, že v zmysle Stratégie financovania Európskych štrukturálnych a 

investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 nie je možné intenzitu pomoci zmeniť 

počas celej doby implementácie projektu (s výnimkou prípadu zmeny týkajúcej sa subjektu 

prijímateľa).  

V prípade uplatnenia vyššie popísanej možnosti žiadateľ pri stanovovaní výšky NFP uvedie v rozpočte 

projektu zníženú výšku COV, pričom zníženie výšky COV môže žiadateľ realizovať prostredníctvom 

zníženia výdavku/výdavkov priamo sa vzťahujúcich na predmetnú zákazku. Rozdiel medzi žiadateľom 

zníženou výškou COV a výškou výdavkov stanovených na základe prieskume trhu sa nepovažuje za 

nesúlad rozpočtu projektu s dokumentáciou preukazujúcou stanovenie výšky oprávnených výdavkov 

projektu.  

Žiadateľ takéto zníženie vyčísli a vysvetlí v rámci prílohy č. 12 ŽoNFP Podrobný rozpočet projektu v 

časti vecný popis, príp. v rámci prílohy č. 10 ŽoNFP Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov. 

Ilustratívny príklad: 

- Výdavky projektu stanovené na základe prieskumu trhu sú vo výške 500 000,00 EUR (logický 
celok č. 1 - 300 000,00 EUR a logický celok č. 2 – 200 000,00 EUR). 

- Maximálna výška NFP je 200 000,00 EUR. 
- Maximálna intenzita pomoci je 50 %. 

 

Žiadateľ je oprávnený stanoviť COV projektu na úroveň, pri ktorej sa uplatnením maximálnej intenzity 

pomoci neprekročí maximálna výška NFP, t.j. na úroveň 400 000,00 EUR (50% z COV vo výške          

400 000,00 EUR je 200 000,00 EUR). Žiadateľ takto stanovené COV uvedie v rozpočte projektu. 

Následne, ak v priebehu implementácie projektu dôjde na základe vykonaného verejného 

obstarávania k zníženiu hodnoty predmetnej zákazky oproti hodnote identifikovanej na základe 

prieskumu trhu, napr. na úroveň 450 000 EUR, prijímateľ toto zníženie zohľadní z neoprávnených 

výdavkov (výdavkov nad rámec COV) a teda uvedené nebude mať vplyv na zníženie výšky NFP. 

 


