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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/2017/3.3.1-08 (ďalej len „výzva“) je: 

- bližšia špecifikácia popisu formy preukázania splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 20 

- Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci, 

- bližšia špecifikácia vstupných údajov ukazovateľa Potenciál tvorby pridanej hodnoty (PTPH) 

v rámci hodnoty „Value for Money“, 

- odstránenie informácie vzťahujúcej sa na procesnú fázu implementácie projektov týkajúcej sa 

podmienky poskytnutia príspevku č. 7 – Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom 

v ťažkostiach, 

- oprava dvoch zjavných chýb v písaní v prílohe č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa, 

- doplnenie príkladu popisujúceho hnuteľný dlhodobý majetok, ktorý bude zhodnotený 

z nenávratného finančného príspevku v súvislosti s potrebou preukázania  splnenia 

podmienky poskytnutia príspevku č. 22 - Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne 

vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu zo strany žiadateľa v rámci prílohy č. 6 

ŽoNFP – Doplňujúce údaje. 

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“). 

Usmernením č. 1 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade 

s ustanovením § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza 

k zmene podmienok poskytnutia príspevku.  

 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

Popis zmeny  

- Vo formulári žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“), 

v časti 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa bolo doplnené vyhlásenie žiadateľa v nasledovnom 

znení: „v období dvoch rokov pred podaním ŽoNFP som neuskutočnil premiestnenie do 

prevádzkarne, v ktorej sa má uskutočniť počiatočná investícia, na ktorú žiadam pomoc 

a zároveň sa zaväzujem, že tak neurobím ani do dvoch rokov od dokončenia počiatočnej 

investície, na ktorú sa pomoc žiada“. 

- Vo formulári prílohy č. 5 ŽoNFP - Dokumentácia k oprávneným výdavkom boli v pracovnom 

hárku s názvom „5.3 Value for Money“ doplnené vysvetľujúce poznámky k hodnote "Pridanej 

hodnoty" a hodnote „Aktív“ v nasledovnom znení: „Hodnota Pridanej hodnoty, pozn.: V účtovnej 

závierke malej a veľkej účtovnej jednotky ide o hodnotu z riadku 28 výkazu ziskov a strát. V účtovnej 

závierke mikro účtovnej jednotky ide o hodnotu z riadku 19 výkazu ziskov a strát. Z účtovnej závierky v 

jednoduchom účtovníctve je potrebné sčítať hodnoty z riadkov č. 1 a 2 tabuľky Príjmy a od tohto súčtu 

odčítať súčet hodnôt riadkov 5 a 6 tabuľky Výdavky (t.j. Pridaná hodnota =  Predaj tovaru (r.1) + Predaj 

výrobkov a služieb (r.2) – Zásoby (r.5) – Služby (r.6))“ a „Hodnota aktív, pozn.: V účtovnej závierke v 

podvojnom účtovníctve ide o hodnotu z riadku 1 súvahy. V účtovnej závierke v jednoduchom účtovníctve 

ide hodnotu z riadku 15 tabuľky Majetok“. 

- V prílohe č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy 

na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 (ďalej len „Príručka pre 

žiadateľa“): 
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o v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku bol v rámci podmienky poskytnutia 

príspevku č. 7 – Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach odstránený 

nasledovný text týkajúci sa postupov poskytovateľa v rámci procesnej fázy 

implementácie projektov: „Poskytovateľ overí skutočnosti, na základe ktorých žiadateľ 

(ktorý je súčasťou podnikateľskej skupiny, ktorá má spoločný zdroj kontroly) aplikoval 

hodnotenie znakov podniku v ťažkostiach na skupine ako celku, a to najneskôr pred 

vyplatením prvej žiadosti o platbu. V prípade, ak je žiadateľ súčasťou podnikateľskej 

skupiny, ktorá má spoločný zdroj kontroly, predkladá poskytovateľovi spolu s prvou 

žiadosťou o platbu konsolidovanú účtovnú závierku za skupinu ako celok v prípade, 

že nie je zverejnená v registri účtovných závierok“. 

o v kapitole 3 Podmienky poskytnutia príspevku boli v rámci podmienky poskytnutia 

príspevku č. 22 – Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia 

na realizáciu aktivít projektu nahradené nesprávne odvolávky na časť prílohy č. 6 

ŽoNFP – Doplňujúce údaje: „v časti 6a) Miesto realizácie projektu“ a „v časti 6b) 

Hnuteľný dlhodobý majetok, ktorý bude zhodnotený z nenávratného finančného 

príspevku“ správnymi odvolávkami v nasledovnom znení: „v časti 4a) Miesto 

realizácie projektu“ a „v časti 4b) Hnuteľný dlhodobý majetok, ktorý bude zhodnotený 

z nenávratného finančného príspevku“. 

o v kapitole 3.1 Vypracovanie a povinné prílohy formulára ŽoNFP bola v rámci popisu 

prílohy č. 11 ŽoNFP – Preukázanie kritérií počiatočnej investície nahradená 

nesprávna definícia formy predloženia: „Listinná (originál a kópia) a elektronická 

(kópia) cez ITMS2014+“ správnou formou: „Elektronická cez ITMS2014+ (scan 

podpísaného listinného originálu  a zároveň editovateľný formát .xls/.xlsx)“. 

- vo formulári prílohy č. 6 ŽoNFP – Doplňujúce údaje bol doplnený príklad popisujúci hnuteľný 

dlhodobý majetok, ktorý bude zhodnotený z nenávratného finančného príspevku 

v nasledovnom znení: „V prípade, že žiadateľ vlastní, alebo má iné užívacie právo k 

hnuteľnému dlhodobému majetku (napr. prenájom stroja, ktorý žiadateľ už využíva v rámci 

svojej prevádzky) a tento majetok plánuje zhodnotiť zakúpením nejakého prídavného 

zariadenia, ktoré sa stane súčasťou pôvodného stroja, bude tým tento stroj zhodnotený. Ak 

bude prídavné zariadenie zakúpené z prostriedkov NFP, je žiadateľ povinný špecifikovať  

hnuteľný dlhodobý majetok, ktorého súčasťou sa takéto zariadenie stane, v tejto časti 

dokumentu.  

V prípade, že realizáciou projektu nedôjde k zhodnoteniu hnuteľného dlhodobého majetku, 

žiadateľ túto časť nevypĺňa“. 

Zdôvodnenie  

Dôvodom úpravy formulára ŽoNFP v časti 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa je zohľadnenie revízie 

Nariadenia (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné 

s vnútorným trhom podľa článkov 107  a 108 zmluvy. 

Dôvodom úpravy formulára prílohy č. 5 ŽoNFP - Dokumentácia k oprávneným výdavkom v rámci 

pracovného hárku s názvom „5.3 Value for Money“ je identifikovaná potreba bližšej identifikácie 

zdrojov údajov v rámci účtovnej závierky žiadateľa, ktoré zodpovedajú hodnotám „Pridanej hodnoty“ a 

„Aktív“ za účelom minimalizovania nesprávneho postupu žiadateľov pri predkladaní ŽoNFP. 

Dôvodom úpravy prílohy č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa je: 

- zabezpečiť zjednotenie textu Príručky pre žiadateľa vo vzťahu k popisom jednotlivých fáz 

projektového cyklus ohľadom na skutočnosť, že postupy upravujúce procesnú fázu 

implementácie projektov sú súčasťou Príručky pre prijímateľa, na ktorú sa Príručka pre 

žiadateľa vo svojom texte odvoláva; 

- oprava dvoch zjavných chýb v písaní; 
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Dôvodom úpravy formulára prílohy č. 6 ŽoNFP – Doplňujúce údaje je identifikovaná potreba 

presnejšie vysvetliť príklad, kedy dochádza k zhodnoteniu hnuteľného dlhodobého majetku 

z prostriedkov nenávratného finančného príspevku za účelom minimalizovania nesprávneho postupu 

žiadateľov pri predkladaní ŽoNFP. 

 

 

Usmernením č. 1 sa v plnom rozsahu nahrádza: 

- príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP, 

- príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa 

- príloha č. 5 ŽoNFP - Dokumentácia k oprávneným výdavkom, 

- príloha č. 6 ŽoNFP – Doplňujúce údaje. 

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. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 06. 11. 2017.  

Zmeny vykonané Usmernením č. 1 sa vzťahujú na všetky predložené ŽoNFP. Žiadatelia, ktorí 

predložili ŽoNFP do termínu zverejnenia Usmernenia č. 1, budú vyzvaní na predloženie formulára 

ŽoNFP v znení Usmernenia č. 1
1
.   

 

                                                                    
1 V tejto súvislosti si dovoľujeme upozorniť žiadateľov, že v dôsledku nastavenia systému ITMS2014+ je potrebné, aby v prípade, ak  do 
termínu zverejnenia Usmernenia č. 1 v ITMS2014+ mali rozpracované ŽoNFP, vytvorili nové ŽoNFP, ktoré už budú obsahovať zmeny 
v zmysle Usmernenia č.1.  

http://www.opvai.sk/

