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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľ usmernenia 

Cieľom usmernenia č. 4 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: 

- úprava výzvy a jej príloh v súvislosti so zverejnením záväzného formulára prílohy Vyhlásenie 
o veľkosti podniku na webovom sídle www.opvai.sk v časti Dokumenty/Metodické dokumenty 
v gescii MH SR za účelom zjednodušiť pre žiadateľov vypĺňanie Vyhlásenia na kvalifikovanie  
sa ako MSP vo forme automatizovaného formulára. 

 

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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“). 

Usmernením č. 4 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. 4 boli vykonané v nasledovných dokumentoch výzvy: 

- v texte výzvy v časti 6. Prílohy výzvy sa v rámci prílohy č. 1 Formulár ŽoNFP vrátane 
záväzných formulárov vypúšťa písm. b) príloha č. 3 ŽoNFP – Vyhlásenie o veľkosti podniku 
a ostatné odrážky sa primerane prečíslujú. 

- Záväzný formulár prílohy č. 3 ŽoNFP - Vyhlásenie o veľkosti podniku sa vypúšťa. 

- V prílohe č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa o NFP  

 V kapitole 3.1 Vypracovanie a povinné prílohy formulára ŽoNFP – Príloha č. 3 ŽoNFP – 
Vyhlásenie o veľkosti podniku sa menia nasledovné údaje: 

 V časti „Forma predloženia“ sa dopĺňa formát .pdf; 

 Text v znení „Záväzný formulár prílohy ŽoNFP je zverejnený v rámci prílohy č. 1 výzvy  
a tvoria ho dva dokumenty – osobitne pre MSP a osobitne pre veľký podnik.“ sa nahrádza 

nasledovným znením: 

„Záväzný formulár prílohy ŽoNFP je zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk v časti 
Dokumenty/Metodické dokumenty v gescii MH SR v rámci dokumentu Vyhlásenie 
o veľkosti podniku a tvoria ho dva dokumenty - osobitne pre MSP a osobitne pre veľký 
podnik.“ 

 Vypúšťajú sa odkazy na prílohu č. 3 ŽoNFP (iba v rámci špecifikácie danej prílohy). 

Dôvodom úprav vykonaných v texte výzvy a jej prílohách bolo zosúladenie znenia výzvy a jej príloh  
so záväzným formulárom prílohy ŽoNFP Vyhlásenie o veľkosti podniku zverejneným na webovom 
sídle www.opvai.sk v časti Dokumenty/Metodické dokumenty v gescii MH SR.  

Vyhlásenie o veľkosti podniku tvoria dva dokumenty: 

- Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP; 
- Vyhlásenia sa za veľký podnik. 

 

Usmernením č. 4 sa v plnom rozsahu nahrádza: 

- text výzvy; 
- príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa o NFP. 

http://www.opvai.sk/
https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/
https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/
http://www.opvai.sk/
https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/
https://www.opvai.sk/media/99431/vyhl%C3%A1senie-o-ve%C4%BEkosti-podniky.zip
https://www.opvai.sk/media/99431/vyhl%C3%A1senie-o-ve%C4%BEkosti-podniky.zip
http://www.opvai.sk/
https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/
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Usmernením č. 4 sa z prílohy č. 1 výzvy Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov 
vypúšťa: 

- formulár prílohy č. 3 ŽoNFP - Vyhlásenie o veľkosti podniku 

Výzva, vrátane jej príloh, 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. 4 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 28. 05. 2018.  

Zmeny vykonané Usmernením č. 4 sa vzťahujú na všetky ŽoNFP, ktoré boli predložené v čase  
od uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola ku dňu zverejnenia Usmernenia č. 4,  
ako aj na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení Usmernenia č. 4. 

Žiadatelia, ktorí doručili ŽoNFP poskytovateľovi v čase od uzavretia predchádzajúceho 

hodnotiaceho kola ku dňu zverejnenia Usmernenia č. 4, budú vyzvaní na úpravu ŽoNFP  

za účelom jej zosúladenia so zmenami vykonanými Usmernením č. 4.  

http://www.opvai.sk/

