Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie

vydáva

USMERNENIE č. 1
k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11

Dátum vydania usmernenia č. 1:

26. 2. 2018

Dátum účinnosti usmernenia č. 1:

26. 2. 2018

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/2017/1.2.2-11 (ďalej len „výzva“) je:
-

-

-

-

zosúladenie znenia výzvy s novelou zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory
výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a
organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja“);
úprava spôsobu predkladania ŽoNFP žiadateľom vyplývajúca z integrácie ITMS2014+
s ústredným portálom verejnej správy;
doplnenie spôsobov overovania splnenia podmienok poskytnutia príspevku prostredníctvom
verejne dostupných registrov, resp. integračnou akciou v ITMS2014+;
úprava spôsobu zasielania dokumentov žiadateľovi zo strany poskytovateľa vyplývajúca zo
skúseností z praxe a súvisiaca aj s funkcionalitami ústredného portálu verejnej správy;
úprava popisu prílohy č. 4 ŽoNFP – Účtovná závierka vyplývajúca zo skúseností z praxe
a súvisiaca s funkcionalitou ITMS2014+;
rozšírenie výnimky týkajúcej sa posudzovania podmienky poskytnutia príspevku č. 26 –
Podmienka začatia verejného obstarávania na stanovené hlavné aktivity projektu a zároveň
odstránenie relevantnosti predmetnej podmienky poskytnutia príspevku pre partnerov, ktorí sú
„výskumnými organizáciami“;
bližšia špecifikácia postupu poskytovateľa v prípade doručenia žiadosti o späťvzatie ŽoNFP
v súvislosti s posudzovaním podmienky poskytnutia príspevku č. 33 – Podmienka zákazu
opätovného predloženia ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu v prípade schválenej ŽoNFP
alebo neukončenia schvaľovacieho procesu;
oprava zjavných chýb v písaní v:
o prílohe č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP,
o prílohe č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci
výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11 (ďalej
len „Príručka pre žiadateľa“),
o prílohe č. 5 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov,
o prílohe č. 6 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov a
o záväznom formulári prílohy č. 5 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávneným výdavkom
(časť 5.1 – Podrobný rozpočet projektu).

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 podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN
Popis zmeny
Úpravy vyplývajúce z Usmernenia č. 1 boli vykonané v nasledovných dokumentoch výzvy:
-

v texte výzvy:
o bola odvolávka na príslušné ustanovenie platnej legislatívy, ktorou sa definuje pojem
„výskumná organizácia“, zosúladená s novelizovaným znením zákona o organizácii
1
štátnej podpory výskumu a vývoja ;

1

Zákonom č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo novelizované znenie
zákona o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja. Predmetná novela je účinná od 1.1.2018.
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o bolo rozšírené znenie výnimky platnej pre podmienku poskytnutia príspevku č. 26 Podmienka začatia verejného obstarávania na stanovené hlavné aktivity projektu. Zároveň
došlo k odstráneniu relevantnosti predmetnej podmienky poskytnutia príspevku pre
partnerov, ktorí sú „výskumnými organizáciami“ definovanými vo výzve v rámci
podmienky poskytnutia príspevku 1b. pod bodom 2).
-

v prílohe č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP bola opravená zjavná chyba v písaní (boli doplnené
informácie týkajúce sa povinnosti žiadateľa popísať potenciál dosiahnutia kooperácie v rámci
lokálnych produkčných systémov a/alebo potenciál expanzie a etablovania sa na medzinárodnom
trhu v súvislosti s aplikáciou hodnotiacich kritérií uvedených v dokumente Kritériá na výber
dopytovo-orientovaných projektov OP VaI pre vybrané oblasti podpory v gescii MH SR, verzia
2
3.0 );

-

v prílohe č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa:
o boli upravené postupy predkladania ŽoNFP žiadateľom (žiadateľ nemusí opustiť
prostredie ITMS2014+, systém ITMS2014+ automaticky vygeneruje všetko potrebné pre
zrealizovanie elektronického podania v rámci ITMS2014+);
o boli doplnené spôsoby overovania splnenia podmienok poskytnutia príspevku
prostredníctvom verejne dostupných registrov, resp. integračnou akciou v ITMS2014+
zo strany poskytovateľa ako aj žiadateľa;
o boli upravené postupy poskytovateľa pri odosielaní dokumentov žiadateľovi (napr.
všetky dôležité písomnosti budú žiadateľom, ktorí majú aktivované elektronické schránky,
zasielané do ich elektronickej schránky formou doručenia do vlastných rúk s uplatnením
fikcie doručenia, čo znamená, že obsah písomností sa sprístupní až po potvrdení doručenky.
Úložná lehota bude 15 kalendárnych dní. Písomnosti sa budú považovať za doručené
potvrdením doručenky (hodinou, minútou a sekundou uvedenými na elektronickej
doručenke) alebo márnym uplynutím úložnej lehoty (15 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni uloženia elektronickej správy), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane
skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel);
o bol upravený text popisujúci prílohu č. 4 ŽoNFP – Účtovná závierka v nadväznosti na
integráciu ITMS2014+ s Registrom účtovných závierok. V texte boli doplnené informácie, na
základe ktorých žiadateľ nie je povinný predkladať účtovnú závierku, ak sa nachádza
v Registri účtovných závierok bez ohľadu na skutočnosť, či sa predmetná závierka nachádza
vo verejnej alebo neverejnej časti registra. V nadväznosti na uvedené zmeny boli primerane
upravené aj popisy tých podmienok poskytnutia príspevku, ktorých splnenie žiadateľ/partner
preukazuje údajmi z účtovnej závierky;
o bolo rozšírené znenie výnimky platnej pre podmienku poskytnutia príspevku č. 26 Podmienka začatia verejného obstarávania na stanovené hlavné aktivity projektu. Medzi
výnimky, pri ktorých žiadateľ/partner nie je povinný začať ku dňu predloženia ŽoNFP verejné
obstarávanie (v prípade verejných obstarávaní súvisiacich s hlavnými aktivitami „priemyselný
výskum“ a/alebo „experimentálny vývoj“) boli pridané:


nadlimitná zákazka realizovaná podlimitným postupom podľa § 113 – 116
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a



podlimitná zákazka podľa § 113 – 116 zákona o VO.

Zároveň došlo k odstráneniu relevantnosti predmetnej podmienky poskytnutia
príspevku pre partnerov, ktorí sú „výskumnými organizáciami“ definovanými vo výzve
v rámci podmienky poskytnutia príspevku 1b. pod bodom 2);
o v rámci popisu podmienky poskytnutia príspevku č. 33 - Podmienka zákazu opätovného
predloženia ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu v prípade schválenej ŽoNFP alebo
neukončenia schvaľovacieho procesu bolo doplnené vysvetlenie týkajúce sa postupu
poskytovateľa v prípade doručenia žiadosti o späťvzatie ŽoNFP v súvislosti
2

Kritériá na výber dopytovo-orientovaných projektov OP VaI pre vybrané oblasti podpory v gescii MH SR, verzia 3.0 sú zverejnené na webovom
sídle www.opvai.sk v časti Dokumenty / Metodické dokumenty v gescii MH SR.
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s posudzovaním danej podmienky. V prípade zastavenia konania z dôvodu späťvzatia
ŽoNFP sa za moment ukončenia konania o ŽoNFP považuje deň doručenia späťvzatia
ŽoNFP do dispozície poskytovateľa a od tohto momentu je žiadateľ oprávnený podať novú
ŽoNFP;
o zároveň boli opravené zjavné chyby v písaní.
-

v prílohe č. 5 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov bola opravená
zjavná chyba v písaní (na str. 12 bola odstránená poznámka pod čiarou č. 17, ktorá nebola
v súlade s informáciami v ostatných častiach výzvy);

-

v prílohe č. 6 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov boli opravené zjavné chyby v písaní
(na str. 36 bolo opravené nesprávne umiestnenie zátvorky v texte poznámky pod čiarou č. 90. Po
úprave je znenie poznámky jednoznačné a v súlade s ostatnými relevantnými časťami danej
prílohy výzvy; na str. 14 došlo k úprave textu z dôvodu potreby jeho zosúladenia so znením
rovnakej časti textu v Príručke pre žiadateľa);

-

v záväznom formulári prílohy č. 5 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávneným výdavkom bola
opravená zjavná chyba v písaní (v časti 5.1 – Podrobný rozpočet projektu, vo vysvetľujúcich
poznámkach v rámci popisu bunky s názvom "Vecný popis výdavku (komentár k rozpočtu)" bol
upravený komentár, ktorý nebol v súlade s informáciami uvedenými v prílohe č. 6 výzvy –
Podmienky oprávnenosti výdavkov. Po úprave je znenie komentáru v súlade s ostatnými
relevantnými časťami výzvy. K uvedenému kroku došlo vo všetkých hárkoch podrobného rozpočtu
projektu týkajúcich sa rozpočtu žiadateľa ako aj všetkých partnerov).

Zdôvodnenie
Zdôvodnenie týkajúce sa úpravy textu výzvy:
-

Dôvodom úpravy odvolávky na príslušné ustanovenie platnej legislatívy, ktorou sa definuje
pojem „výskumná organizácia“, bola novela zákona o organizácii štátnej podpory výskumu
a vývoja, ktorá je účinná od 01.01.2018. Predmetná novela upravila znenie § 7 tak, že medzi
pôvodné písm. a) a b) vložila nové znenie písm. b), čím sa text s obsahom pôvodného písm. b)
presunul pod písm. c).
Pôvodná definícia oprávneného partnera „výskumnej organizácie“ znela: „2) právnické osoby
uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a) a b) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii
štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti
vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „výskumné
organizácie“)“. Po úprave predmetná definícia znie: „2) právnické osoby uskutočňujúce výskum a
vývoj podľa § 7 písm. a) a c) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a
vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej
štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „výskumné organizácie“)“.
Vzhľadom na skutočnosť, že v ďalšom texte výzvy sú subjekty definované pod písm. a) a b), resp.
a) a c) taxatívne vymedzené a v tomto vymedzení sa nič nezmenilo, je zjavné, že nedošlo k zmene
už stanovenej oprávnenosti partnera, ktorým je „výskumná organizácia“. Zmena textu výzvy je
výhradne dôsledok legislatívnych zmien, ktoré nemajú dopad na zmenu podmienky oprávnenosti
partnera.

-

Dôvodom rozšírenia znenia výnimky platnej pre podmienku poskytnutia príspevku č. 26 Podmienka začatia verejného obstarávania na stanovené hlavné aktivity projektu bola snaha
o reflektovanie špecifickej skladby oprávnených výdavkov týkajúcich sa hlavných aktivít
„priemyselný výskum“ a/alebo „experimentálny vývoj“ ako aj skutočnosti, že časový aspekt
realizácie uvedených postupov VO nebude mať pri predmetných dvoch hlavných aktivitách
determinujúci vplyv na včasnú realizáciu predmetných hlavných aktivít v súlade s časovým
harmonogramom projektu.
Dôvodom odstránenia relevantnosti predmetnej podmienky poskytnutia príspevku pre
partnerov, ktorí sú „výskumnými organizáciami“, bola snaha o reflektovanie špecifických
postupov, ktoré tieto organizácie využívajú pri obstarávaní svojich tovarov, prác a služieb
(napr. ročné plány).

Zdôvodnenie týkajúce sa úpravy prílohy č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa:
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-

Dôvodom úpravy postupov predkladania ŽoNFP žiadateľom bola integrácia ITMS2014+
s ústredným portálom verejnej správy. Žiadateľ nemusí opustiť prostredie ITMS2014+, systém
ITMS2014+ automaticky vygeneruje všetko potrebné pre zrealizovanie elektronického podania
v rámci ITMS2014+;

-

Dôvodom doplnenia spôsobov overovania splnenia podmienok poskytnutia príspevku
prostredníctvom verejne dostupných registrov, resp. integračnou akciou v ITMS2014+ zo strany
poskytovateľa ako aj žiadateľa bolo reflektovanie na praktické skúsenosti poskytovateľa pri
overovaní jednotlivých podmienok poskytnutia príspevku a snaha poskytovateľa čo
najlepšie informovať žiadateľov/partnerov o svojich postupoch;

-

Dôvodom úpravy postupov poskytovateľa pri odosielaní dokumentov žiadateľovi bola potreba
zosúladenia s praxou z iných výziev na predkladanie ŽoNFP súvisiacou aj s funkcionalitami
ústredného portálu verejnej správy a ustanoveniami o doručovaní elektronických
dokumentov zákona č. zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení
neskorších predpisov;

-

Dôvodom doplnenia popisu prílohy č. 4 ŽoNFP – Účtovná závierka bola potreba zosúladenia
s praxou z iných výziev na predkladanie ŽoNFP a skutočnosť, že v nadväznosti na integráciu
ITMS2014+ s Registrom účtovných závierok má poskytovateľ prístup k účtovným závierkam
žiadateľa/partnera za tri roky spätne bez ohľadu na skutočnosť, či sa nachádzajú vo verejnej
alebo neverejnej časti registra;

-

Dôvody úprav týkajúcich sa podmienky poskytnutia príspevku č. 26 - Podmienka začatia verejného
obstarávania na stanovené hlavné aktivity projektu sú totožné s dôvodmi, ktoré sa uvádzajú pri
zdôvodnení v rámci textu výzvy;

-

Dôvodom doplnenia vysvetlenia týkajúceho sa postupu poskytovateľa v prípade doručenia
žiadosti o späťvzatie ŽoNFP v súvislosti s posudzovaním podmienky poskytnutia príspevku č. 33
- Podmienka zákazu opätovného predloženia ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu v prípade
schválenej ŽoNFP alebo neukončenia schvaľovacieho procesu bolo zvýšenie právnej istoty
žiadateľov, ktorí sa rozhodli stiahnuť už podanú ŽoNFP a po jej úprave ju predložiť opätovne,
pričom si však potrebujú byť istí, či ich postup nie je v rozpore s predmetnou podmienkou
poskytnutia príspevku č. 33.

-

Dôvodom úpravy predmetnej prílohy bola aj potreba opraviť zjavné chyby v písaní.

Oprava zjavnej chyby v písaní bola zároveň jediným dôvodom na úpravu nasledovných častí výzvy:
-

príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP,

-

príloha č. 5 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov,

-

príloha č. 6 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov,

-

záväzný formulár prílohy č. 5 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávneným výdavkom.

Usmernením č. 1 sa v plnom rozsahu nahrádza:
-

text výzvy,

-

príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP,

-

príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa,

-

príloha č. 5 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov,

-

príloha č. 6 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov,

-

záväzný formulár prílohy č. 5 ŽoNFP - Dokumentácia k oprávneným výdavkom.

Výzva je zverejnená v úplnom znení vo forme so sledovaním vykonaných zmien na webovom sídle
www.opvai.sk.
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ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP
Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 26. 2. 2018.
Zmeny vykonané Usmernením č. 1 sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené ku dňu zverejnenia
Usmernenia č. 1, ako aj na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení Usmernenia č. 1.
Žiadatelia, ktorí predložili ŽoNFP do termínu zverejnenia Usmernenia č. 1 a na ktorých sa úpravy
vykonané Usmernením č. 1 vzťahujú, budú vyzvaní na predloženie formulára ŽoNFP v znení
Usmernenia č. 1.
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