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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľ usmernenia  

Cieľom Usmernenia č. 1 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Podpora rozvoja 
kreatívneho priemyslu na Slovensku“ s kódom OPVaI-MH/NP/2017/3.3.1/4.1.1-06 (ďalej len 
„Usmernenie č. 1“) je zabezpečiť optimalizáciu predmetného vyzvania vo vzťahu k: 

1. úprave zoznamu merateľných ukazovateľov relevantných pre predmetné vyzvanie, ktorý 
tvorí prílohu č. 3 vyzvania – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov, 

2. úprave prílohy formulára ŽoNFP - Rozpočet projektu s prílohami a doplneniu Oprávnených 
skupín výdavkov. 

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. Úprava zoznamu merateľných ukazovateľov relevantných pre predmetné vyzvanie, ktorý 

tvorí prílohu č. 3 vyzvania – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov 

Popis zmeny:  

V rámci vyzvania bol zoznam merateľných ukazovateľov projektu, t.j. príloha č. 3 vyzvania „Zoznam 
merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov“, upravený nasledovne: 

- vypustenie ukazovateľa s kódom P0283 „Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu 
inú ako granty“ v rámci oboch špecifických cieľov (3.3.1 a 4.1.1). Údaje, ktoré mali byť 
pôvodne vykazované v rámci tohto ukazovateľa  a vzťahovali sa k poskytovaniu kreatívnych 
vouchrov, budú vykazované v rámci ukazovateľa s kódom P0285 „Počet podnikov, ktoré 
dostávajú nefinančnú podporu“; 

- doplnenie ukazovateľa s kódom P0287 „Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu 
v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu“ do zoznamu 
relevantného pre špecifický cieľ 4.1.1; 

- doplnenie ukazovateľa s kódom P0301 „Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami 
zo znevýhodnených sociálnych skupín“ do zoznamu relevantného pre špecifický cieľ 3.3.1; 

- doplnenie ukazovateľa s kódom P0302 „Počet podporených nových podnikov“ do zoznamu 
relevantného pre špecifický cieľ 3.3.1. 

Zdôvodnenie:  

K vypusteniu ukazovateľa s kódom P0283 „Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako 
granty“ došlo v nadväznosti na stanovisko Európskej komisie k otázke súvisiacej so stanovením 
vhodného merateľného ukazovateľa týkajúceho sa poskytovania kreatívnych vouchrov. Európska 
komisia vo svojom stanovisku odporučila, v súlade s postupom vykazovania podobnej formy podpory 
v iných členských štátoch, použiť ukazovateľ s kódom P0285 „Počet podnikov, ktoré dostávajú 
nefinančnú podporu“. Touto úpravou nedochádza k vypusteniu plánovaných cieľových hodnôt 
pôvodného ukazovateľa projektu, ale k ich zahrnutiu a vykazovaniu v rámci iného ukazovateľa 
projektu. 
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K doplneniu ukazovateľov s kódmi P0287 „Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v 
rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu“, P0301 „Počet podporených MSP 
prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín“ a P0302 „Počet podporených 
nových podnikov“ došlo v nadväznosti na zameranie projektu a charakter aktivít, ktoré svojím 
účinkom zasahujú celé územie SR, t.j. menej rozvinuté regióny ako aj rozvinutejší región (BSK). Ako 
vyplynulo z usmernenia Európskej komisie, v tomto prípade je potrebné aplikovať princíp pro rata aj 
na merateľné ukazovatele. Z potreby optimalizácie nastavenia systému merateľných ukazovateľov a 
požiadavky kvantifikácie všetkých relevantných aktivít , ktoré sa týkajú aj predmetného vyzvania, SO 
požiadal o zmenu číselníka merateľných ukazovateľov v rámci OP VaI a zaradenie vyššie uvedených 
ukazovateľov aj k tým špecifickým cieľom OP VaI, v rámci ktorých sa s vykazovaním týchto 
ukazovateľov pôvodne neuvažovalo.  

2. Úprava prílohy formulára ŽoNFP – Rozpočet projektu s prílohami a doplnenie Oprávnených 
skupín výdavkov 

Popis zmeny:  

V hárku formulára Rozpočtu projektu s prílohami s názvom „Oprávnené skupiny výdavkov“ bola 
doplnená skupina oprávnených výdavkov s kódom 023 – Dopravné prostriedky.  

Zdôvodnenie: 

Skupina oprávnených výdavkov s kódom 023 Dopravné prostriedky, zahŕňajúca nákup alebo 
modernizáciu osobných automobilov bezprostredne súvisiacich s cieľmi projektu, bola doplnená v 
nadväznosti na podrobnejšiu špecifikáciu jednotlivých aktivít, ktoré sú predmetom národného 
projektu a zdôvodnenia efektívnosti navrhovaného spôsobu ich realizácie. Osobné automobily 
zakúpené pre účely národného projektu budú slúžiť na zabezpečenie flexibility odborníkov pri 
poskytovaní poradenských a konzultačných služieb, vrátane propagačných aktivít. 

Usmernením č. 1 sa menia nasledovné dokumenty: 

- príloha č. 3 vyzvania – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov na Zoznam 
merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov v znení Usmernenia č. 1 a  

- príloha formulára ŽoNFP – Rozpočet projektu s prílohami na Rozpočet projektu s prílohami 
v znení Usmernenia č. 1.  

Uvedené dokumenty sú zverejnené v úplnom znení, ako aj 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 30.05.2017.  

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

http://www.opvai.sk/

