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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľ usmernenia 

Cieľom usmernenia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07 (ďalej len „výzva“) je úprava 

výzvy vo vzťahu k zmene sídla poskytovateľa - Ministerstva hospodárstva SR. 

Právny základ 

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 7 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. d) a g) tohto zákona. 

Usmernením č. 2 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade 

s ustanovením § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF mení formálne náležitosti výzvy. Zmenou 

formálnych náležitostí výzvy nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku.  

 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

Popis zmeny  

V dokumente výzvy, v častiach 1.1 Poskytovateľ, 1.6 Miesto a spôsob podania ŽoNFP, 1.7 Kontaktné 

údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom bola zapracovaná zmena sídla 

poskytovateľa – Ministerstva hospodárstva SR.  

Zdôvodnenie  

Dôvodom tejto zmeny je zmena sídla poskytovateľa – Ministerstva hospodárstva SR a z toho 

vyplývajúca zmena miesta podania ŽoNFP v listinnej forme a zmena kontaktných údajov. 

 

Usmernením č. 2 sa v plnom rozsahu nahrádza dokument výzvy. 

Výzva je zverejnená v úplnom znení vo forme so sledovaním vykonaných zmien na webovom sídle 

www.opvai.sk. 

 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 20. 09. 2017.  

Zmena vykonaná Usmernením č. 2 nemá dopad na ŽoNFP doručené pred nadobudnutím účinnosti 

tohto usmernenia.  
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