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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľ usmernenia 

Cieľom usmernenia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 (ďalej len „výzva“) je: 

- doplnenie formulárov prílohy č. 1, 7 a 8 ŽoNFP o identifikáciu subjektu, ktorý príslušnú prílohu 
ŽoNFP vypracováva, 

- úprava prílohy č. 5 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov. 

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. 3 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. 3 boli vykonané v nasledovných dokumentoch výzvy: 

- vo formulári prílohy č. 1 ŽoNFP - Finančná analýza, 
- vo formulári prílohy č. 7 ŽoNFP - Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa/partnera, 
- vo formulári prílohy č. 8 ŽoNFP - Test podniku v ťažkostiach  

 vo všetkých uvedených prílohách bol doplnený riadok, v rámci ktorého je potrebné označiť 
subjekt, resp. člena partnerstva, ktorý príslušnú prílohu vypĺňa (žiadateľ, partner 1-4). 
Dôvodom doplnenia bola potreba identifikovať relevantného člena partnerstva, ktorý 
vypracováva príslušnú prílohu ŽoNFP.  

 
- v prílohe č. 5 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov: 

 upravené zásady pre výber merateľných ukazovateľov projektu a pre stanovenie ich 
cieľových hodnôt, 

 doplnené nasledovné dva merateľné ukazovatele: 
o Počet podporených výskumných inštitúcií (kód P0325), 
o Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi (kód P0326) 

vrátane doplnenia zásad pre stanovenie ich cieľových hodnôt. 

Dôvodom úprav vykonaných v prílohe č. 5 výzvy bola potreba zosúladenia postupov 
stanovovania cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov projektu s technickými 
nastaveniami ITMS2014+, ako aj potreba ich sprehľadnenia a odstránenie pochybností na 
strane žiadateľa/partnera pri stanovovaní cieľových hodnôt povinných merateľných 
ukazovateľov projektu. Doplnenie zoznamu merateľných ukazovateľov projektu bolo vykonané 
s cieľom zabezpečiť vykazovanie príspevku výzvy k plneniu cieľov výkonnostného rámca 
Operačného programu Výskum a inovácie.  

Odpoveď na často kladenú otázku (FAQ) zverejnenú pod č. 22 sa zverejnením tohto 
usmernenia stáva neplatnou. 

 

Usmernením č. 3 sa v plnom rozsahu nahrádza: 

- záväzný formulár prílohy č. 1 ŽoNFP - Finančná analýza, 
- záväzný formulár prílohy č. 7 ŽoNFP - Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa/partnera, 
- záväzný formulár prílohy č. 8 ŽoNFP - Test podniku v ťažkostiach  
- príloha č. 5 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov. 
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Predmetné prílohy výzvy sú zverejnené v úplnom znení vo forme so sledovaním vykonaných zmien 
na webovom sídle www.opvai.sk. 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie č. 3 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 25. 4. 2018.  

Zmeny vykonané Usmernením č. 3 sa vzťahujú na: 

1) všetky ŽoNFP predložené po zverejnení Usmernenia č. 3 v prípade zmien vykonaných 
v rámci formulárov prílohy č. 1, 7 a 8 ŽoNFP a  

2) všetky ŽoNFP predložené ku dňu zverejnenia Usmernenia č. 3, ako aj na všetky ŽoNFP 
predložené po zverejnení Usmernenia č. 3 v prípade zmien vykonaných v rámci prílohy č. 5 
výzvy.  

Žiadatelia, ktorí doručili ŽoNFP poskytovateľovi pred nadobudnutím účinnosti Usmernenia       

č. 3, budú vyzvaní na úpravu ŽoNFP za účelom jej zosúladenia so zmenami vykonanými 

Usmernením č. 3.  

http://www.opvai.sk/

