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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD  

Cieľ usmernenia 

Cieľom usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 je úprava výzvy vo vzťahu k: 

- zadefinovaniu postupov písomnej komunikácie medzi poskytovateľom a žiadateľmi v procese 

konania o ŽoNFP prostredníctvom elektronických schránok zriadených v rámci Ústredného 

portálu verejnej správy (na www.slovensko.sk) v nadväznosti na zákon č. 305/2013 Z. z. o 

elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a Metodický výklad CKO č. 4 k elektronickému 

predkladaniu žiadostí o NFP a k spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia 

príspevku, 

- spôsobu (forme) preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 23 - Podmienka 

mať vysporiadané majetkovo – právne vzťahy, bez dopadu na zmenu podmienky poskytnutia 

príspevku, 

- spôsobu (forme) preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 24 – 

Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov 

navrhovanej činnosti na životné prostredie, bez dopadu na zmenu podmienky poskytnutia 

príspevku, 

- spôsobu (forme) preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 25 – 

Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov 

a projektov na územia sústavy NATURA 2000, bez dopadu na zmenu podmienky poskytnutia 

príspevku, 

- spresneniu znenia podmienky poskytnutia príspevku č. 29. Časová oprávnenosť realizácie 

projektu, bez dopadu na zmenu podmienky poskytnutia príspevku,  

- spresneniu informácií týkajúcich sa požiadaviek na administratívne kapacity 

žiadateľa/partnera na riadenie projektu ako aj na odborné kapacity žiadateľa/partnera na 

realizáciu projektu, 

- doplneniu a úprave Prílohy č. 8 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov, 

- odstráneniu chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností v dokumentácii výzvy.  

 

Právny základ 

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 6 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 príspevku z EŠIF“) v spojení s § 17 ods. 2 písm. h) a ods. 4 písm. d) toho 

zákona. 

Usmernením č. 1 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej len 

„SO“) v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF mení výzvu spôsobom, ktorým 

nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  

 

 

 

 

http://www.slovensko.sk/
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ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN  

1. Zadefinovanie postupov písomnej komunikácie medzi poskytovateľom a žiadateľmi 

v procese konania o ŽoNFP prostredníctvom elektronických schránok zriadených v rámci 

Ústredného portálu verejnej správy (na www.slovensko.sk) v nadväznosti na zákon č. 

305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a Metodický výklad CKO č. 4 k 

elektronickému predkladaniu žiadostí o NFP a k spôsobu overovania vybraných podmienok 

poskytnutia príspevku 

V rámci výzvy bol v časti 1.6 Miesto a spôsob podania ŽoNFP upravený spôsob predkladania 

formulára ŽoNFP - okrem povinného predkladania ŽoNFP vrátane príloh cez verejnú časť ITMS2014+, 

zároveň aj elektronicky (bez príloh) do elektronickej schránky MH SR alebo v listinnej forme (bez 

príloh) na adresu MH SR uvedenú vo výzve. Pre žiadateľa bola v tejto časti zároveň doplnená 

informácia o tom, že nie je povinný predkladať povinné prílohy ŽoNFP v písomnej forme (t.j. 

elektronicky do elektronickej schránky MH SR alebo v listinnej forme na adresu MH SR), ale ich len 

vložiť do ITMS2014+ v zmysle popisu a vo formáte stanovenom v príručke pre žiadateľa.  

K časti 1.6 výzvy boli zároveň doplnené vysvetľujúce poznámky pod čiarou k spôsobu predkladania 

ŽoNFP prostredníctvom elektronickej schránky MH SR zriadenej v rámci Ústredného portálu verejnej 

správy (v prechodnom období a po termíne integrácie portálu s ITMS2014+) a k možnosti predkladať 

prílohy ŽoNFP okrem ich povinného vloženia do ITMS2014+ aj v písomnej forme (listinne alebo 

prostredníctvom elektronickej schránky MH SR).  

Číslovanie nasledujúcich poznámok pod čiarou bolo zodpovedajúcim spôsobom upravené. 

V rámci výzvy bolo v časti 1.7 Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie 

s poskytovateľom doplnené upozornenie, že MH SR bude komunikovať v procese konania o ŽoNFP 

so žiadateľom, ktorý má aktivovanú elektronickú schránku, elektronicky prostredníctvom 

elektronickej schránky žiadateľa, pričom táto forma komunikácie sa považuje za jednu z foriem 

písomnej komunikácie. V súvislosti s uvedeným bola zároveň v časti 1.7 okrem listinnej a e-mailovej 

formy predkladania žiadosti o informácie doplnená aj ďalšia písomná forma, a to prostredníctvom 

elektronickej schránky MH SR cez službu všeobecnej agendy. 

Dôvodom vyššie uvedených zmien sú ustanovenia zákona o e-Governmente, ktorý orgánom verejnej 

moci ukladá pri výkone verejnej moci povinnosť komunikovať elektronicky a umožniť žiadateľom 

podať elektronické podanie. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné v znení výzvy a relevantných 

prílohách doplniť vybrané postupy elektronickej komunikácie v procese konania o ŽoNFP.  

V súvislosti s vyššie uvedeným boli zodpovedajúco upravené aj: 

- Príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa, a to v častiach týkajúcich sa: 

o predkladania ŽoNFP (časť 2.1 Pokyny pre vyplnenie a predloženie elektronického 

formulára ŽoNFP, časť 2.2 Predloženie ŽoNFP a časť 2.3 Podmienky doručenia ŽoNFP),  

o popisu a formy predkladania jednotlivých príloh ŽoNFP (časť 3.1 Vypracovanie 

a povinné prílohy formulára ŽoNFP), 

o doručovania písomností a chýbajúcich náležitostí v konaní o ŽoNFP (časť 4. 

Schvaľovanie žiadostí o NFP); 

 

http://www.slovensko.sk/
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- Formulár ŽoNFP, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 výzvy, a to v časti 15. Čestné vyhlásenie 

žiadateľa, kde bolo upravené vyhlásenie týkajúce sa súladu písomnej formy formulára ŽoNFP 

(listinnej alebo elektronickej predloženej prostredníctvom elektronickej schránky) 

s elektronickou formou predloženou cez ITMS2014+. 

 

2. Úprava spôsobu (formy) preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 23 - 

Podmienka mať vysporiadané majetkovo – právne vzťahy, bez dopadu na zmenu 

podmienky poskytnutia príspevku  

Vo výzve v časti 2.9 Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Ďalšie podmienky poskytnutia 

príspevku bola definícia vlastníckeho a iného práva k nehnuteľnému majetku dotknutého realizáciou 

projektu presunutá výhradne do Príručky pre žiadateľa (v rámci podmienky poskytnutia príspevku      

č. 23, v časti 3 Podmienky poskytnutia príspevku). Zároveň boli doplnené spôsoby preukázania iného 

práva k nehnuteľnému majetku (v rámci prílohy č. 13, v časti 3.1 Vypracovanie a povinné prílohy 

formulára ŽoNFP). 

Dôvodom zmeny bola optimalizácia spôsobov preukazovania majetkovo-právnych vzťahov 

k nehnuteľnému majetku dotknutého realizáciou inovačnej časti projektu, pričom definícia 

vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku zostala bezo zmeny.  

V zmysle upraveného znenia Príručky pre žiadateľa (časť 3 Podmienky poskytnutia príspevku), musí 

byť iné právo žiadateľa/partnera k nehnuteľnému majetku súvisiacemu s realizáciou inovačnej časti 

projektu preukázané: 

- nájomnou zmluvou, 
- zmluva o budúcej zmluve o nájme, 
- zmluvou o podnájme, 
- kúpnou zmluvou, 
- zmluvou o budúcej kúpnej zmluve, 
- zmluvou o zriadení vecného bremena, 
- zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, resp. listom vlastníctva s 

vyznačeným vecným bremenom, 
- zámennou zmluvou, 
- zmluvou o budúcej zámennej zmluve, 
- darovacou zmluvou, 
- zmluvou o výpožičke, 
- osvedčením vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vo forme notárskej 

zápisnice, 
- právoplatným osvedčením o dedičstve, 
- právoplatným rozhodnutím o vyvlastnení, 
- § 29 ods. 1 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon). 

Spôsob preukázania všetkých vyššie spomenutých typov iného práva je podrobne špecifikovaný 

v upravenom znení Príručky pre žiadateľa v rámci prílohy ŽoNFP č. 13 – Doklad preukazujúci 

vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov (časť 3.1 Vypracovanie a povinné prílohy formulára 

ŽoNFP). 
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3. Úprava spôsobu (formy) preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 24 – 

Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov 

navrhovanej činnosti na životné prostredie, bez dopadu na zmenu podmienky poskytnutia 

príspevku 

V Príručke pre žiadateľa (časť 3 Podmienky poskytnutia príspevku) bol v rámci podmienky poskytnutia 

príspevku č. 24 - Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania 

vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie upravený spôsob preukazovania splnenia danej 

podmienky v nadväznosti na možnosť, že pre posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti, ktorá je 

predmetom projektu, na životné prostredie môže byť potrebné disponovať výstupmi z výskumno – 

vývojovej časti projektu. V takomto prípade žiadateľ/partner v čase predloženia žiadosti predkladá 

v rámci prílohy č. 15 ŽoNFP čestné vyhlásenie, že v termíne do šiestich mesiacov1 od ukončenia 

výskumno-vývojovej časti predloží relevantný  dokument preukazujúci oprávnenosť z hľadiska 

plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie definovaných touto výzvou. 

V takomto prípade je spolu s čestným vyhlásením potrebné v čase predloženia ŽoNFP predložiť 

rovnako vyjadrenie príslušného úradu o nemožnosti posúdiť vplyv navrhovanej činnosti na životné 

prostredie bez výstupov výskumno-vývojovej časti projektu, resp. iný dokument preukazujúci danú 

skutočnosť.  

V nadväznosti na vyššie uvedené bolo v Príručke pre žiadateľa (časť 3.1 Vypracovanie a povinné 

prílohy formulára ŽoNFP) doplnené čestné vyhlásenie (spolu s vyjadrením príslušného úradu, resp. 

iným dokumentom preukazujúcim skutočnosť, že v čase predloženia ŽoNFP nie je možné posúdiť 

oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov 

navrhovanej činnosti na životné prostredie) ako jedna z možností na preukázanie splnenia danej 

podmienky v rámci prílohy č. 15 ŽoNFP - Dokumenty preukazujúce oprávnenosť z hľadiska plnenia 

požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie. 

Dôvodom zmeny bolo spresnenie spôsobu preukazovania splnenia predmetnej podmienky 

poskytnutia príspevku, keďže s ohľadom na komplexnosť podmienok výzvy môže byť spôsob 

preukazovania splnenia predmetnej podmienky v niektorých prípadoch komplikovaný z dôvodu 

chýbajúcich vstupných údajov, ktoré bude mať žiadateľ/partner k dispozícii až po ukončení hlavných 

aktivít „priemyselný výskum“ a/alebo „experimentálny vývoj“. 

V súvislosti s touto zmenou spočívajúcou v úprave spôsobu preukázania splnenia podmienky 

poskytnutia príspevku č. 24 sa v súlade s vyššie uvedeným okrem znenia Príručky pre žiadateľa 

zodpovedajúco upravila aj: 

- príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP, časť 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa a 

- príloha č. 20 ŽoNFP – Vyhlásenie o partnerstve, časť Čestné vyhlásenie partnera. 

 

  

                                                                    
1 V odôvodnených prípadoch je možné lehotu na predloženie predmetnej prílohy predĺžiť na základe písomnej žiadosti žiadateľ. 
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4. Úprava spôsobu (formy) preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 25 – 

Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov 

a projektov na územia sústavy NATURA 2000, bez dopadu na zmenu podmienky 

poskytnutia príspevku 

V Príručke pre žiadateľa (časť 3 Podmienky poskytnutia príspevku) bol v rámci podmienky poskytnutia 

príspevku č. 25 - Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov 

a projektov na územia sústavy NATURA 2000 upravený spôsob preukazovania splnenia danej 

podmienky v nadväznosti na možnosť, že pre posúdenie dopadu plánov a projektov na územie 

sústavy NATURA 2000 môže byť potrebné disponovať výstupmi z výskumno – vývojovej časti 

projektu. V takomto prípade žiadateľ/partner v čase predloženia žiadosti predkladá v rámci prílohy    

č. 11 ŽoNFP čestné vyhlásenie, že v termíne do 30 dní2 od ukončenia výskumno-vývojovej časti 

predloží dokument preukazujúci oprávnenosť z hľadiska súladu s požiadavkami  v oblasti dopadu 

plánov  a projektov na územia sústavy NATURA 2000. V takomto prípade je spolu s čestným 

vyhlásením potrebné v čase predloženia ŽoNFP predložiť rovnako vyjadrenie príslušného úradu 

o nemožnosti posúdiť súlad projektu s požiadavkami  v oblasti dopadu plánov  a projektov na územia 

sústavy NATURA 2000 bez výstupov výskumno-vývojovej časti projektu, resp. iný dokument 

preukazujúci danú skutočnosť.  

V nadväznosti na vyššie uvedené bolo v Príručke pre žiadateľa (časť 3.1 Vypracovanie a povinné 

prílohy formulára ŽoNFP) doplnené čestné vyhlásenie (spolu s vyjadrením príslušného úradu, resp. 

iným dokumentom preukazujúcim skutočnosť, že v čase predloženia ŽoNFP nie je možné posúdiť 

oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na 

územia sústavy NATURA 2000) ako jedna z možností na preukázanie splnenia danej podmienky 

v rámci prílohy č. 11 ŽoNFP - Dokument preukazujúci oprávnenosť z hľadiska súladu s požiadavkami 

v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000. 

Zároveň bolo do Príručky pre žiadateľa (časť 3 Podmienky poskytnutia príspevku) vložené 

upozornenie týkajúce sa skutočnosti, že v prípade, ak žiadateľ a partner budú realizovať projekt na 

rôznych územiach, na posúdenie oprávnenosti z hľadiska súladu s požiadavkami  v oblasti dopadu 

plánov  a projektov na územia sústavy NATURA 2000 bude možno potrebné predložiť viac ako jeden 

dokument, resp. že posúdenie súladu s požiadavkami  v oblasti dopadu plánov  a projektov na územia 

sústavy NATURA 2000 bude vykonávať viac ako jeden zodpovedný úrad podľa miestnej príslušnosti 

výkonu jednotlivých činností, resp. aktivít projektu. Je potrebné, aby oprávnenosť v rámci tejto 

podmienky poskytnutia príspevku bola posúdená v rámci všetkých relevantných miest realizácie 

projektu. 

Dôvodom zmeny bolo spresnenie spôsobu preukazovania splnenia predmetnej podmienky 

poskytnutia príspevku, keďže s ohľadom na komplexnosť podmienok výzvy môže byť spôsob 

preukazovania splnenia predmetnej podmienky v niektorých prípadoch komplikovaný z dôvodu 

chýbajúcich vstupných údajov, ktoré bude mať žiadateľ/partner k dispozícii až po ukončení hlavných 

aktivít „priemyselný výskum“ a/alebo „experimentálny vývoj“. Zároveň v nadväznosti na komplexnosť 

podmienok výzvy môže z dôvodu realizácie projektu na viacerých územiach vyplynúť potreba 

predložiť viac ako jeden dokument preukazujúci oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s 

požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000. 

                                                                    
2 V odôvodnených prípadoch je možné lehotu na predloženie predmetnej prílohy predĺžiť na základe písomnej žiadosti žiadateľ. 
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5. Spresnenie znenia podmienky poskytnutia príspevku č. 29. Časová oprávnenosť realizácie 

projektu, bez dopadu na zmenu podmienky poskytnutia príspevku 

Vo výzve v časti 2.9 Kategória podmienok poskytnutia príspevku: Ďalšie podmienky poskytnutia 

príspevku bolo znenie podmienky spresnené vo vzťahu k vymedzeniu skutočnosti, kedy sa 

predmetná podmienka poskytnutia príspevku neuplatňuje.  

V zmysle upraveného znenia sa do lehoty na realizáciu hlavných aktivít projektu nezarátava čas 

trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a zároveň žiadateľ nie je povinný do doby realizácie 

hlavných aktivít projektu zahrnúť dobu potrebnú na zrealizovanie verejného obstarávania súvisiaceho 

s hlavnými aktivitami projektu „priemyselný výskum“ a/alebo „experimentálny vývoj“. 

Dôvodom predmetnej zmeny je snaha jasnejšie vyšpecifikovať čas, ktorý sa nezahŕňa, resp. nemusí 

zahŕňať do celkovej doby realizácie hlavných aktivít projektu a súčasne poskytnúť 

žiadateľom/partnerom možnosť začatia realizácie hlavných aktivít projektu aj počas realizácie 

verejného obstarávania súvisiaceho s hlavnými aktivitami projektu „priemyselný výskum“ a/alebo 

„experimentálny vývoj“. 

V súvislosti s touto zmenou spočívajúcou v spresnení podmienky poskytnutia príspevku č. 29 sa 

rovnakým spôsobom upravila aj: 

- príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa (časť 3 Podmienky poskytnutia príspevku). 

 

6. Spresnenie informácií týkajúcich sa požiadaviek na administratívne kapacity 

žiadateľa/partnera na riadenie projektu, na odborné kapacity žiadateľa/partnera na 

realizáciu projektu, ako aj na kapacity žiadateľa/partnera na udržateľnosť prevádzky 

projektu 

V prílohe č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP, v časti 7. Popis projektu, v sekcii 7.3 Situácia po realizácii 

projektu a udržateľnosť projektu a v sekcii 7.4 Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa ako 

aj v prílohe č. 1 ŽoNFP – Doplňujúce údaje, v časti 5. Podrobný popis 

odborných/administratívnych/materiálno-technických kapacít žiadateľa/partnerov bola doplnená 

bližšia špecifikácie požiadaviek na: 

- administratívne kapacity žiadateľa/partnera na riadenie projektu, 

- odborné kapacity žiadateľa/partnera na realizáciu projektu, 

- kapacity žiadateľa/partnera na udržateľnosť prevádzky projektu 

a bola upravená bližšia špecifikácia toho, čo sa považuje za: 

- obdobný/porovnateľný projekt. 

Zároveň bola v prílohe č. 1 ŽoNFP – Doplňujúce údaje, v časti 5. Podrobný popis 

odborných/administratívnych/materiálno-technických kapacít žiadateľa/partnerov doplnená 

špecifikácia toho, čo sa považuje za: 

- aktuálny stav pri interných odborných kapacitách, interných administratívnych kapacitách, 

externých administratívnych kapacitách a materiálno-technických kapacitách. 

Dôvodom týchto zmien bola snaha o vyprecizovanie textu za účelom vyhodnotenia príslušných 

hodnotiacich kritérií s najvyššou možnou mierou objektivity. 

V súvislosti s vyššie uvedenými zmenami sa zodpovedajúco upravila aj: 
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- príloha č. 2 výzvy  - Príručka pre žiadateľa (časť 3.1 Vypracovanie a povinné prílohy formulára 
ŽoNFP), kde bol v rámci prílohy č. 1 ŽoNFP – Doplňujúce údaje doplnený text týkajúci sa 
existujúcich odborných kapacít žiadateľa/partnera.  
 

7. Doplnenie a úprava Prílohy č. 8 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov 

V prílohe č. 8 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov sa v rámci kapitoly 1 Všeobecné podmienky 

oprávnenosti výdavkov, podkapitoly 1.2 Časová oprávnenosť výdavkov bolo upravené znenie 

podmienky uvedenej pod bodom b) tak, že výdavky projektu musia byť prijímateľom/partnerom 

uhradené v období od začatia realizácie hlavných aktivít projektu najneskôr však do 31. decembra 

2023 pri dodržaní podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

Zároveň v prílohe č. 8 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov bola v rámci kapitoly 3 Číselník 

oprávnených výdavkov, časti Číselník oprávnených výdavkov pre hlavné aktivity „priemyselný 

výskum“ a/alebo „experimentálny vývoj“ (priame výdavky) doplnená Trieda 01 – Dlhodobý nehmotný 

majetok vrátane skupiny oprávnených výdavkov 014 Oceniteľné práva v nasledovnom znení:  

Trieda 01 – Dlhodobý nehmotný majetok 

Skupina 014 Oceniteľné práva - nákup licencií (okrem výdavkov na obstaranie licencií 

súvisiacich s používaním softvéru); 

- nákup autorských práv a patentov; 

- nákup poznatkov (napr. know-how, receptúry) a predmetov 

priemyselných práv (úžitkové vzory a iné výsledky duševnej 

tvorivej činnosti, ak sa obstarali za odplatu). 
 

V nadväznosti na doplnenie predmetnej skupiny oprávnených výdavkov boli zodpovedajúco 

upravené aj ďalšie relevantné časti prílohy č. 8 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov (kapitola 4 

Špecifikácia vybraných oprávnených výdavkov/skupín výdavkov, podkapitola 4.5 Nákup dlhodobého 

hmotného a nehmotného majetku). 

Dôvodom týchto zmien bolo zosúladenie časovej oprávnenosti výdavkov s aktuálne platným vzorom 

zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  a rozšírenie skupín oprávnených výdavkov 

v súlade s Nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií 

pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Všeobecné nariadenie o 

skupinových výnimkách). 

 
Usmernením č. 1 sa v plnom rozsahu nahrádzajú: 

 Dokument výzvy na predkladanie žiadostí o NFP 

 Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP 

 Príloha č. 1 ŽoNFP – Doplňujúce údaje 

 Príloha č. 20 ŽoNFP – Vyhlásenie o partnerstve 

 Príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa 

 Príloha č. 8 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov 

Uvedené dokumenty sú zverejnené v úplnom znení vo forme so sledovaním vykonaných zmien na 

webovom sídle www.opvai.sk. 

  

http://www.opvai.sk/
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ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 19. 04. 2017.  

Zmeny vykonané Usmernením č. 1 sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené ku dňu zverejnenia 

Usmernenia č. 1, ako aj na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení Usmernenia č. 1.  

Žiadateľom, ktorí doručia ŽoNFP na MH SR pred nadobudnutím účinnosti Usmernenia č. 1 a ktorých 

sa zmeny v zmysle Usmernenia č. 1 týkajú, bude umožnené zmeniť ŽoNFP. MH SR písomne informuje 

dotknutých žiadateľov o možnosti a potrebnom rozsahu zmeny/doplnenia ŽoNFP za účelom jej 

zosúladenia so zmenami vykonanými Usmernením č. 1. Lehota na zmenu alebo doplnenie ŽoNFP je 7 

pracovných dní od doručenia písomnej informácie o možnosti vykonania zmeny/doplnenia ŽoNFP 

žiadateľovi. 


