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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľ usmernenia  

Cieľom Usmernenia č. 1 k vyzvaniu na projekty technickej pomoci Ministerstva hospodárstva SR ako 
sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Výskum a inovácie s kódom OPVaI-
MH/TP/2016/5.1.1/5.1.2-01 (ďalej len „Usmernenie č. 1“) je zabezpečiť optimalizáciu predmetného 
vyzvania vo vzťahu k: 

1. doplneniu merateľných ukazovateľov projektu v rámci prílohy č.2 vyzvania „Zoznam 
ukazovateľov a iných údajov“. 

Právny základ  

Právnym základom pre zmenu vyzvania 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“).  

Usmernením č. 1 sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie v súlade s 
ustanovením § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF mení vyzvanie spôsobom, ktorým nedochádza 
k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Doplnenie merateľných ukazovateľov 

a) ukazovateľ s názvom „Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým 
vybavením z TP“ 

Popis zmeny: V rámci prílohy č. 2 vyzvania „Zoznam ukazovateľov a iných údajov“ bol v rámci 
špecifického cieľa 5.1.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu pre Aktivitu C: 
Materiálno-technické zabezpečenie procesov týkajúcich sa prípravy, riadenia, monitorovania, 
hodnotenia, informovania a komunikácie, vytvárania sietí, vybavovania sťažností, kontroly a auditu 
OP VaI; podpora skvalitňovania pracovného prostredia a pracovných podmienok a zefektívňovania 
postupov doplnený merateľný ukazovateľ projektu s kódom P0131 „Počet administratívnych kapacít 
vybavených materiálno-technickým vybavením z TP“.  

Zdôvodnenie: Doplnenie predmetného merateľného ukazovateľa projektu vychádza z potreby 
optimalizácie získavania výstupov činností v rámci plánovaného predloženia projektu technickej 
pomoci súvisiacich s aktivitou Materiálno-technické zabezpečenie procesov týkajúcich sa prípravy, 
riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, vytvárania sietí, vybavovania 
sťažností, kontroly a auditu OP VaI; podpora skvalitňovania pracovného prostredia a pracovných 
podmienok a zefektívňovania postupov špecifického cieľa 5.1.1, t.j. výstupov, ktoré budú vyjadrené 
v absolútnych hodnotách. 

b) ukazovateľ s názvom „Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb“ 

Popis zmeny: V rámci prílohy č. 2 vyzvania „Zoznam ukazovateľov a iných údajov“ bol v rámci 
špecifického cieľa 5.1.1 Podpora efektívnej implementácie operačného programu pre Aktivitu D: 
Interné a externé expertné služby a aktivity súvisiace s prípravou, riadením, monitorovaním, 
hodnotením, informovaním a komunikáciou, vytváraním sietí, vybavovaním sťažností a kontrolou a 
auditom OP VaI doplnený merateľný ukazovateľ projektu s kódom P0747 „Počet zrealizovaných 
aktivít, alebo poskytnutých služieb“ 

Zdôvodnenie: Doplnenie predmetného merateľného ukazovateľa projektu vychádza z nevyhnutnosti 
kvantifikovania výstupov plánovaných činností v rámci plánovaného predloženia projektu technickej 
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pomoci súvisiacich s aktivitou Interné a externé expertné služby a aktivity súvisiace s prípravou, 
riadením, monitorovaním, hodnotením, informovaním a komunikáciou, vytváraním sietí, 
vybavovaním sťažností a kontrolou a auditom OP VaI špecifického cieľa 5.1.1.   
 
V súvislosti s touto zmenou spočívajúcou v doplnení merateľných ukazovateľov projektu bola 
upravená: 

- príloha č. 2 vyzvania - „Zoznam ukazovateľov a iných údajov“, 

v rámci ktorej pre Aktivitu C: Materiálno-technické zabezpečenie procesov týkajúcich sa prípravy, 
riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, vytvárania sietí, vybavovania 
sťažností, kontroly a auditu OP VaI; podpora skvalitňovania pracovného prostredia a pracovných 
podmienok a zefektívňovania postupov a Aktivitu D: Interné a externé expertné služby a aktivity 
súvisiace s prípravou, riadením, monitorovaním, hodnotením, informovaním a komunikáciou, 
vytváraním sietí, vybavovaním sťažností a kontrolou a auditom OP VaI pod špecifickým cieľom 5.1.1 
Podpora efektívnej implementácie operačného programu boli doplnené merateľné ukazovatele 
projektu s kódom P0131 „Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým 
vybavením z TP“ a P0747 „Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb“.   

 

Usmernením č. 1 sa v plnom rozsahu nahrádza: 

• Príloha č. 2 vyzvania - Zoznam ukazovateľov a iných údajov 

Uvedená príloha je zverejnená v úplnom znení vo forme so sledovaním vykonaných zmien na 
webovom sídle www.opvai.sk. 

ÚČINNOSŤ ZMIEN  

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 21.04.2017.  

Zmeny vykonané Usmernením č. 1 sa vzťahujú na ŽoNFP, ktoré budú predložené po nadobudnutí 
účinnosti tohto usmernenia. Vzhľadom na uvedené žiadateľ vypracuje ŽoNFP v súlade s vyzvaním 
v znení Usmernenia č. 1.  

http://www.opvai.sk/

