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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľ usmernenia  

Cieľom Usmernenia č. 2 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Podpora rozvoja 
kreatívneho priemyslu na Slovensku“, kód OPVaI-MH/NP/2017/3.3.1/4.1.1-06, (ďalej len „vyzvanie“) 
je zabezpečiť optimalizáciu predmetného vyzvania vo vzťahu k úprave zoznamu merateľných 
ukazovateľov relevantných pre predmetné vyzvanie, ktorý tvorí prílohu č. 3 vyzvania – Zoznam 
merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov. 

Právny základ  

Právnym základom pre zmenu vyzvania 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 vyzvanie spôsobom, ktorým nedochádza 
k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

Popis a zdôvodnenie zmeny 

V rámci vyzvania bol do zoznamu merateľných ukazovateľov projektu relevantných pre špecifický cieľ 
3.3.1 a špecifický cieľ 4.1.1, t.j. do prílohy č. 3 vyzvania „Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a 
iných údajov“ doplnený ukazovateľ s kódom P0284 „Počet podnikov, ktoré dostávajú granty“. 

Zdôvodnenie:  

K doplneniu ukazovateľa s kódom P0284 „Počet podnikov, ktoré dostávajú granty“ došlo 
v nadväznosti na zmenu Schémy na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku (DM-
1/2018) v znení dodatku č. 1, v zmysle ktorej sa pomoc poskytovaná prostredníctvom kreatívnych 
voucherov realizuje priamou formou. Vzhľadom na uvedené a na to, že v rámci vyzvania nie je 
zadefinovaný merateľný ukazovateľ, ktorým by bolo možné v rámci predloženého národného 
projektu takúto formu pomoci monitorovať, bolo potrebné doplniť do prílohy č. 3 vyzvania – Zoznam 
merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov vyššie uvedený merateľný ukazovateľ.  

Usmernením č. 2 sa menia nasledovné dokumenty: 

- Príloha č. 3 vyzvania – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov v znení 
Usmernenia č. 1 na Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov v znení 
Usmernenia č. 2.  

Uvedený dokument je zverejnený v úplnom znení vo forme so sledovaním vykonaných zmien na 
webovom sídle www.opvai.sk. 

ÚČINNOSŤ ZMIEN  

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 23.07.2018.  

Zmeny vykonané Usmernením č. 2 sa vzťahujú na ŽoNFP predloženú pred nadobudnutím účinnosti 
tohto usmernenia.  

http://www.opvai.sk/

