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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/2017/1.2.2-13 (ďalej len „výzva“) je: 

- úprava spôsobu preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 23 - Podmienka 
mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy; 

- oprava zrejmých nesprávností. 

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. 2 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 a zdôvodnenie zmeny  

Úpravy vyplývajúce z Usmernenia č. 2 boli vykonané v nasledovných dokumentoch výzvy:  

- vo formulári prílohy č. 7 ŽoNFP – Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa/partnera bola opravená 
zrejmá nesprávnosť (vzorec na vyhodnotenie ukazovateľa Podiel aktív podniku k výške celkových 
oprávnených výdavkov žiadateľa/partnera); 

- v prílohe č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa: 

o bol v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 23 - Podmienka mať vysporiadané majetkovo-
právne vzťahy upravený spôsob preukazovania splnenia predmetnej podmienky poskytnutia 
príspevku. Možnosť preukazovania splnenia predmetnej podmienky prostredníctvom zmlúv 
o budúcich zmluvách bola z časového hľadiska spresnená k momentu predloženia ŽoNFP, 
pričom k momentu začatia realizácie hlavnej aktivity „realizácia inovačných opatrení“ je 
potrebné, aby žiadateľ/partner disponoval už účinnými zmluvami uzavretými na základe zmlúv 
o budúcich zmluvách. Dôvodom bola snaha minimalizovať riziká súvisiace 
s realizovateľnosťou a udržateľnosťou projektov vzhľadom na skutočnosť, že k reálnemu 
preukazovaniu splnenia predmetnej podmienky poskytnutia príspevku dochádza až v druhej 
fáze realizácie projektu. 

o boli opravené zrejmé nesprávnosti. 

 

Usmernením č. 2 sa v plnom rozsahu nahrádza: 

- príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, 

- záväzný formulár prílohy č. 7 ŽoNFP – Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa/partnera. 

 

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 29. 3. 2018.  

Zmeny vykonané Usmernením č. 2 sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené ku dňu zverejnenia 
Usmernenia č. 2, ako aj na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení Usmernenia č. 2. Vykonané 
zmeny nemajú vplyv na potrebu opätovného predloženia ŽoNFP predložených ku dňu zverejnenia 
Usmernenia č.2. 

http://www.opvai.sk/

