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

1.

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.

2. Naša spoločnosť podala v septembri 2016 ŽoNFP v rámci výzvy na podporu inovácií a
technologického transferu. V nej žiadame o NFP na nákup inovatívnej technológie - súboru
strojov a zariadení. Je možné, vzhľadom na Dokument "Výzva" v kapitole 2.8 Kategória
podmienok poskytnutia príspevku: Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku, bod 29 Podmienka zákazu opätovného predloženia ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu v prípade
neukončenia schvaľovacieho procesu, podať ŽoNFP, ktorá bude obsahovať časť, t. j. jeden zo
strojov, ktoré sú predmetom ŽoNFP, ktorá je v súčasnosti v procese hodnotenia?
Vzťahuje sa tento zákaz aj na prípad, ak by spoločnosť podala ŽoNFP len na jednu časť
predmetu, ktorý je aj predmetom ŽoNFP v procese hodnotenia?
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ODPOVEĎ:
Podmienka poskytnutia príspevku č. 29 znie: „Žiadateľ nie je oprávnený opätovne predložiť ŽoNFP v
rámci výzvy v prípade, ak tá istá ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu už bola schválená v rámci
tejto alebo inej výzvy OP VaI, alebo ak schvaľovanie tej istej ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu,
ktorú žiadateľ plánuje predložiť, ešte nebolo ukončené právoplatným rozhodnutím o ŽoNFP a stále
prebieha konanie o predmetnej ŽoNFP (t. j. uvedené obmedzenie sa týka aj prípadov, kedy voči
vydanému rozhodnutiu bolo podané odvolanie v súlade s § 22 zákona o príspevku z EŠIF a rozhodnutie
nenadobudlo právoplatnosť).“
Z uvedeného vyplýva, že podmienka by v tomto prípade nebola splnená, keďže predmet projektu tvorí
súčasť predloženej ŽoNFP v rámci inej výzvy OP VaI.

3. V prípade, že je žiadateľ v rámci OP ĽZ zapojený do projektu č. 16/33/§51A2/46 Podpora
vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní a do projektu č.
16/33/059/5 Príspevok na činnosť pracovného asistenta, ako aj do projektu č. 15/33/050/48
Podpora zamestnávania znevýhodneného uchádzača, je zároveň oprávnený žiadať o
poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy OP VaI zameranej na podporu
existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov?

ODPOVEĎ:
Žiadateľ v prípade splnenia všetkých podmienok poskytnutia príspevku definovaných výzvou OPVaIMH/DP/2016/3.3.1-04 je oprávnený predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku v prípade, že celková výška pomoci de minimis poskytnutá jedinému podniku nepresiahne
strop 200 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov (v prípade podniku vykonávajúcemu
cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu strop 100 000 EUR) v zmysle Nariadenia komisie
č. 1407/2013. Pomoc sa považuje za poskytnutú v okamihu, keď podnik nadobudne na základe
platného vnútroštátneho právneho režimu právny nárok na poskytnutie pomoci, bez ohľadu na dátum
vyplatenia pomoci de minimis podniku, t. j. dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o NFP, resp. iného
právneho aktu, ktorý zakladá právny nárok na poskytnutie pomoci.

4. Jednou z podmienok oprávnenosti žiadateľa v rámci výzvy OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04 je
existencia MSP, ktoré vykonáva podnikateľskú činnosť minimálne po dobu 36 mesiacov. Ako
postupovať v prípade, ak žiadateľ ku dňu predloženia žiadosti o NFP bude vykonávať
podnikateľskú činnosť po dobu 38 mesiacov, no disponuje iba 2 účtovnými závierkami za roky
2014 a 2015? Je nutné do dňa predloženia ŽoNFP disponovať aj účtovnou závierkou za rok 2016,
aby mohla byť vyplnená Príloha č. 17 ŽoNFP - Ukazovatele FSZ?

ODPOVEĎ:
V rámci Prílohy č. 17 ŽoNFP - Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa je žiadateľ povinný vyplniť
relevantné údaje za posledné 3 ukončené účtovné obdobia. Na tento účel musí žiadateľ disponovať
schválenými účtovnými závierkami za príslušné účtovné obdobia. Príloha č. 17 ŽoNFP musí byť
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predložená riadne najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP na základe výzvy na
doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP.

5. Žiadateľom v rámci výzvy OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 bude právnická osoba (s.r.o.) založená
v roku 2017. Konateľ plánuje vytvoriť pracovné miesto, ktoré chce následne sám obsadiť.
Konateľ ako štatutár spoločnosti nie je povinný byť vo vlastnej právnickej osobe v
zamestnaneckom pomere a môže figurovať ako konateľ bez odmeny. Bude takéto pracovné
miesto vytvorené a obsadené samotným konateľom považované za vytvorenie pracovného
miesta v rámci žiadosti o NFP a zahrnuté do výpočtu ceny pracovného miesta?

ODPOVEĎ:
Výkon funkcie štatutárneho orgánu je upravený v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších právnych predpisov a taktiež v zakladajúcich listinách spoločnosti. Výkon závislej práce v
pracovnoprávnom vzťahu je ustanovený v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
právnych predpisov. Právne predpisy a ani výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 nevylučujú
súbeh výkonu funkcie štatutárneho orgánu s výkonom závislej práce v pracovnoprávnom vzťahu v
rámci jednej spoločnosti, pokiaľ budú splnené podmienky ustanovené v právnych predpisoch. Teda
výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 umožňuje, aby štatutár spoločnosti - FO vykonával
funkciu štatutárneho orgánu a súčasne aj závislú prácu. Uvedené však platí, iba ak budú splnené
podmienky súbehu výkonu funkcie štatutárneho orgánu s výkonom závislej práce. To znamená, že ak
žiadateľ vytvorí súbeh výkonu funkcie štatutárneho orgánu s výkonom závislej práce v
pracovnoprávnom vzťahu prostredníctvom jednej FO, potom túto osobu zahrnie v ekvivalente plného
pracovného úväzku do merateľného ukazovateľa P0091 Nárast zamestnanosti v podporovaných
podnikoch, prípadne do merateľného ukazovateľa P0205 Počet novovytvorených MSP založených
osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín.

6. Novozaložená firma plánuje vyrábať nový produkt. K tomu v rámci ŽoNFP plánuje zaobstarať
výrobnú linku s inovovaným procesom. Ako si žiadateľ zvolí či ide o nový produkt alebo
inovovaný proces?

ODPOVEĎ:
Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 ako subpodmienku poskytnutia príspevku č. 12
ustanovuje: „Realizáciou hlavnej aktivity projektu musí prísť k uvedeniu nového alebo inovovaného
produktu žiadateľa na trh alebo realizácii inovácie produkčného procesu.“
Z definícií merateľných ukazovateľov v Prílohe č. 5 výzvy vyplýva, že v prípade, ak si žiadateľ zvolí
inováciu procesu, musí prísť realizáciou projektu k inovácii už existujúceho produkčného procesu
podniku alebo k jeho nahradeniu novým výrobným postupom. Z poskytnutých informácií vyplýva, že
ide o novozaloženú spoločnosť, ktorá bude vyrábať nový produkt, a teda v súčasnosti neexistuje v
spoločnosti produkčná činnosť, teda nie je možné ju inovovať, a preto ide o inováciu v podobe nového
produktu.
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