


Výzvy na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku

OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18

OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19



Formálne náležitosti výziev

Operačný program: Výskum a inovácie

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ: Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zastúpené
Ministerstvom hospodárstva SR

Indikatívna výška finančných prostriedkov:

 Výzva OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18: 750 000 EUR

 Výzva OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19: 500 000 EUR

Typ výziev: otvorené

Dátum vyhlásenia: 25. 06. 2018

Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 28. 09. 2018

Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 30. 11. 2018

Dátumy uzavretia ďalších hodnotiacich kôl: posledný pracovný deň každého
druhého nasledujúceho mesiaca



Ciele výziev

Podporiť zapájanie MSP do programov EÚ – v minulosti neexistovala účinná forma

takejto podpory MSP, v dôsledku čoho SR dosahovalo nízku mieru zapojenia MSP do

programov EÚ.

Podporiť zapojenia MSP do Fázy 2 SME Instrument (nástroj pre MSP v rámci programu

Horizont 2020) – prostredníctvom podpory činností súvisiacich s vypracovaním štúdie

uskutočniteľnosti.

Podporiť projekty MSP, ktoré už boli v minulosti predložené do nástroja SME Instrument

(Fázy 1 alebo Fázy 2) – nezískali pomoc z tohto nástroja.



Podmienky poskytnutia príspevku

I. Oprávnenosť žiadateľa

II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

III. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu

IV. Oprávnenosť miesta realizácie projektu

V. Kritériá pre výber projektov

VI. Spôsob financovania

VII. Podmienky poskytnutia príspevku ustanovené v osobitných predpisoch

VIII. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku



I. Oprávnenosť žiadateľa

1. Právna forma

Fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) Obchodného

zákonníka:

 osoby zapísané v Obchodnom registri SR alebo

 osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,

ktoré sú MSP registrované na území SR a zároveň ku dňu predloženia ŽoNFP

spĺňajú všetky nasledovné podmienky:

 sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve

 disponujú minimálne jednou schválenou účtovnou závierkou za účtovné

obdobie v trvaní 12 mesiacov

 predložili projekt do SME Instrument (Fázy 1 alebo Fázy 2) v rámci programu

Horizont 2020 v čase od 1. januára 2015, ktorý nebol schválený, avšak dosiahol

minimálne 12 a viac bodov



I.  Oprávnenosť žiadateľa

2. Podmienka nebyť dlžníkom na daniach vedených miestne príslušným

daňovým úradom

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na daniach v sume vyššej ako 40 EUR, t. j. nesmie

mať daňové nedoplatky po lehote splatnosti dane v zmysle daňového poriadku

v sume vyššej ako 40 EUR.

3. Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na sociálnom poistení v sume vyššej ako 40 EUR.

4. Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na zdravotnom poistení v žiadnej zdravotnej

poisťovni poskytujúcej verejné zdravotné poistenie v SR v súhrnnej sume

(kumulatívne za všetky tri zdravotné poisťovne) vyššej ako 40 EUR.

5. Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie,

reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii

6. Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi



I.  Oprávnenosť žiadateľa

7. Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach

8. Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe
predchádzajúceho rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc označená za
neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom

9. Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie projektu

10. Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho
orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní
o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin
poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie
príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania
zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a
verejnej dražbe



I. Oprávnenosť žiadateľa

11. Podmienka, že žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným

rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest

zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ, alebo trest

zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu

12. Podmienka, že podnik žiadateľa sa nenachádza v nepriaznivej finančnej

situácii

Posúdenie finančnej situácie sa vykoná na základe finančnej analýzy

prostredníctvom indexu bonity (za posledné ukončené 12 mesačné

účtovné obdobie), ktorého hodnota nesmie byť rovná alebo nižšia ako – 2.



II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

13. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu

Typ aktivity OP VaI: Zapájanie MSP do programov EÚ

Hlavná aktivita projektu: Zapojenie MSP do Fázy 2 SME Instrument

Predmetom projektu musí byť vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a predloženie

projektu do Fázy 2 SME Instrument.

14. Podmienka, že žiadateľ nezačal realizáciu hlavnej aktivity projektu pred

predložením ŽoNFP

Za začatie realizácie hlavnej aktivity projektu sa považuje kalendárny deň, kedy došlo
k:

 vystaveniu prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo

 nadobudnutiu účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom (ak sa
nepredpokladá vystavenie objednávky), alebo

 začatiu realizácie hlavnej aktivity projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP (ak
k začatiu realizácie hlavnej aktivity nedôjde žiadnym z vyššie uvedených
spôsobov).



III. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu

15. Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené

Výdavky projektu musia byť v súlade s podmienkami oprávnenosti podrobne

definovanými v prílohe č. 5 výziev ,,Podmienky oprávnenosti výdavkov“, pri

zachovaní podmienok oprávnenosti výdavkov uvedených v schéme pomoci de

minimis.

V rámci výziev sa uplatňuje zjednodušený spôsob vykazovania výdavkov vo

forme paušálnej sumy vo výške 50 000,- EUR/projekt.

Oprávnenými výdavkami sú všetky priame a nepriame výdavky súvisiace s

vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti (bližšie popísané v prílohe č. 5 výziev).

Skupina výdavkov 920 - jednotkové sumy.



IV. Oprávnenosť miesta realizácie projektu

16. Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území

Oprávneným územím je:

 všetky kraje SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja –

výzva OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18,

 Bratislavský samosprávny kraj – výzva OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19.

Pre posúdenie splnenia tejto podmienky je rozhodujúce sídlo žiadateľa.



17. Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov

Uplatňuje sa 18 hodnotiacich kritérií (výzva OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18), resp. 17
hodnotiacich kritérií (výzva OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19) v 4 kategóriách:

 2 vylučujúce kritériá

• súlad projektu s intervenčnou stratégiou OP,

• miera oprávnenosti výdavkov projektu (min. 60% COV);

 16 bodovaných kritérií (výzva OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18), resp. 15
bodovaných kritérií (výzva OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19).

Splnenie podmienky kritérií pre výber projektov:

 kladné hodnotenie všetkých vylučujúcich kritérií a zároveň

 min. 60 % z max. počtu bodov (t. j. min. 29 bodov z maximálne možných 47
bodov (výzva OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18), resp. min. 26 bodov z maximálne
možných 43 bodov (výzva OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19) ).

Hodnotiace kritériá sú zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.

V. Kritériá pre výber projektov

http://www.opvai.sk/


17. Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov

Vybrané hodnotiace kritériá:

 Hodnotiace kritérium 1.2 Do akej miery prispieva projekt k dosiahnutiu

špecifických cieľov OP? – projekty predložené do SME Instrument, ktoré získali

známku excelentnosti získajú plný počet bodov (6 bodov), ostatné projekty

získajú 4 body.

 Hodnotiace kritérium 1.4 Aký je inovačný potenciál projektu? – všetky

projekty, ktoré spĺňajú stanovené PPP týkajúce sa oprávnenosti žiadateľa

v rámci PPP “Právna forma“ budú vyhodnotené ako projekty deklarujúce

vysoký inovačný potenciál a získajú plný počet bodov (4 body).

 Hodnotiace kritérium 3.3 Do akej miery sú zabezpečené prevádzkové

kapacity projektu? – vzhľadom na charakter výziev a oprávnených aktivít

získajú všetky projekty, ktoré spĺňajú stanovené PPP týkajúce sa oprávnenosti

aktivít v danom hodnotiacom kritériu plný počet bodov (3 body).

V. Kritériá pre výber projektov



17. Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov

Vybrané hodnotiace kritériá:

 Hodnotiace kritérium 4.3 Akým spôsobom, resp. do akej miery má projekt

zabezpečené praktické využitie výsledkov projektu v budúcnosti? – vzhľadom

na skutočnosť, že praktické využitie výsledkov projektu bude zabezpečené

predložením projektu do Fázy 2 SME Instrument, budú všetky projekty spĺňajúce

stanovené PPP týkajúce sa oprávnenosti aktivít vyhodnotené ako projekty s

vysokou mierou využitia výsledkov projektu a získajú v tomto hodnotiacom

kritériu plný počet bodov (4 body).

 Hodnotiace kritérium 4.4 Aká je finančná udržateľnosť projektu? – posudzuje

sa na základe indexu bonity podniku. Vzhľadom na charakter výziev bude

toto kritérium posúdené podľa toho, či žiadateľ dosiahne úroveň indexu bonity

stanovenú v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 12. Všetky projekty

spĺňajúce predmetnú PPP získajú v tomto hodnotiacom kritériu plný počet

bodov (3 body).

V. Kritériá pre výber projektov



VI. Spôsob financovania

18. Podmienka relevantného spôsobu financovania

Financovanie projektov sa realizuje výlučne prostredníctvom systému refundácie

v súlade s pravidlami uvedenými v platnom Systéme finančného riadenia

štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho

fondu na programové obdobie 2014 – 2020.

Forma poskytovaného príspevku: nenávratný finančný príspevok.

Spôsob financovania projektu je predmetom návrhu zmluvy o poskytnutí NFP.

Poskytovateľ uhradí prijímateľovi oprávnené výdavky až po zrealizovaní

jednotlivých etáp projektu, a to prostredníctvom jednej alebo dvoch

priebežných žiadostí o platbu v súlade s prílohou č. 5 výziev - Podmienky

oprávnenosti výdavkov.



VI. Spôsob financovania

18. Podmienka relevantného spôsobu financovania

Etapy projektu:

1. Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti v anglickom jazyku 

2. Úspešné predloženie inovačného projektu do Fázy 2 SME Instrument

Výstupy jednotlivých etáp:

1. Štúdia uskutočniteľnosti

2. Hodnotiaca správa (Evaluation Summary Report) a oficiálne oznámenie EK

o hodnotení projektu (Evaluation result letter)



VII. Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúceho z
osobitných predpisov

19. Podmienky týkajúce sa pomoci de minimis a vyplývajúce zo schémy
pomoci de minimis

Uplatňuje sa Schéma na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov
do programov Európskej únie.

20. Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho
zamestnávania za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP

Príspevok nie je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorý porušil zákaz nelegálnej práce
a nelegálneho zamestnávania podľa zákona o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní za obdobie 5 rokov predchádzajúcich predloženiu ŽoNFP.

21. Oprávnenosť z hľadiska súladu s horizontálnymi princípmi

Projekt musí byť v súlade s horizontálnymi princípmi udržateľný rozvoj a podpora
rovnosti mužov a žien a nediskriminácia, ktoré sú definované v Partnerskej
dohode na roky 2014 – 2020 a v čl. 7 a 8 všeobecného nariadenia (Nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013).



VIII. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku

22. Maximálna a minimálna výška príspevku

Výška NFP na projekt je 50 000 EUR (paušálna suma).

Zároveň platí, že celková výška pomoci de minimis jedinému podniku nesmie
presiahnuť 200 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov, ak nie je stanovený
iný strop pomoci.

23. Časová oprávnenosť realizácie hlavných aktivít projektu

Maximálna celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu je 15 mesiacov.

24. Podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska definovania merateľných
ukazovateľov projektu

Výsledky realizácie projektu musia byť kvantifikované prostredníctvom merateľných
ukazovateľov (MU), ktoré sú stanovené v prílohe č. 4 výziev.

Žiadateľ je povinný stanoviť nenulovú cieľovú hodnotu pre merateľné ukazovatele
projektu s názvom:

 Počet podnikov, ktoré dostávajú granty a
 Počet MSP zapojených do programov EÚ.

Nenulovú cieľovú hodnotu žiadateľ stanoví aj pre ostatné ukazovatele, ak sú preňho
relevantné.



VIII. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku

25. Podmienka zákazu opätovného predloženia ŽoNFP s rovnakým predmetom

projektu v prípade neukončenia schvaľovacieho procesu

Žiadateľ nemôže opätovne predložiť ŽoNFP, ak:

• ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu už bola schválená v rámci niektorej z

týchto výziev alebo inej výzvy OP VaI, alebo

• schvaľovanie ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu ešte nebolo ukončené

právoplatným rozhodnutím o ŽoNFP a stále prebieha konanie o predmetnej

ŽoNFP.



Vypracovanie a predloženie  ŽoNFP

Žiadateľ vypracuje formulár ŽoNFP podľa inštrukcie k jeho vyplneniu, ktorá je 
súčasťou prílohy č. 1 výzvy.

Povinné prílohy ŽoNFP:

• Príloha č. 1 ŽoNFP Plnomocenstvo (ak relevantné)

• Príloha č. 2 ŽoNFP Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP

(záväzný formulár)

• Príloha č. 3 ŽoNFP Účtovná závierka (ak relevantné)

• Príloha č. 4 ŽoNFP Test podniku v ťažkostiach (záväzný formulár)

• Príloha č. 5 ŽoNFP Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa

(záväzný formulár)



Vypracovanie a predloženie  ŽoNFP

Žiadateľ vypracuje formulár ŽoNFP výlučne prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+,

ktorá je dostupná na https://www.itms2014.sk.

Žiadateľ predkladá:

• formulár ŽoNFP vrátane všetkých príloh ŽoNFP elektronicky (v požadovanom

formáte) prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a zároveň

• formulár ŽoNFP bez príloh v písomnej forme, a to:

 v elektronickej forme prostredníctvom elektronickej schránky MH SR (priamo z

prostredia ITMS2014+), podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom

alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom,

alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou žiadateľa, alebo

 v listinnej forme v origináli opečiatkovaný (v prípade, že žiadateľ má povinnosť

používať pečiatku) a podpísaný (osobou oprávnenou konať v mene žiadateľa)

na adresu MH SR uvedenú vo výzve.

https://www.itms2014.sk/


Vypracovanie a predloženie  ŽoNFP

 Pre odoslanie elektronického formulára ŽoNFP priamo z verejnej časti ITMS2014+ do

elektronickej schránky poskytovateľa musí byť žiadateľ prihlásený prostredníctvom

Ústredného portálu verejnej správy (prostredníctvom eID žiadateľa).

 Žiadateľ sa prihlási pod tým subjektom, ktorý je v rámci výziev oprávneným

žiadateľom (t. j. žiadateľ sa neprihlási ako fyzický osoba - občan). V opačnom

prípade nebude ŽoNFP predložená v určenej forme.

 V prípade predkladania formuláru ŽoNFP v listinnej forme je potrebné formulár

zviazať v hrebeňovej, tepelnej alebo inej pevnej väzbe.

 Ak sa žiadateľ rozhodne predložiť prílohy ŽoNFP aj prostredníctvom elektronickej

schránky alebo listinne, za záväzné budú považované verzie predložené povinne

prostredníctvom ITMS2014+.

 Inštruktážne video pre žiadateľov k odosielaniu ŽoNFP priamo z prostredia

ITMS2014+ je zverejnené na https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-

orientovane-projekty/.

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty


Vypracovanie a predloženie  ŽoNFP

UPOZORNENIE:

Jednotlivé prílohy v elektronickej podobe žiadateľ vloží do ITMS2014+ iba k

PPP č. 19 - Podmienky týkajúce sa pomoci de minimis a vyplývajúce zo

schémy pomoci de minimis.



Upozornenia k častým nedostatkom

• Používať vždy aktuálnu dokumentáciu vydanú k dátumu vyhlásenia výziev,
resp. k dátumu príslušného usmernenia k výzvam (ak relevantné).

• V prípade zmien v už rozpracovanej ŽoNFP je potrebné dbať na úpravu
všetkých súvisiacich údajov v ŽoNFP.

• Ak jeden subjekt vypracováva dokumentáciu ŽoNFP pre viacerých

žiadateľov, je potrebné dbať na zmenu identifikačných údajov pri používaní

už vyplnených formulárov.

• Pred odoslaním ŽoNFP do neverejnej časti ITMS2014+ (t. j. pred jej

predložením), je potrebné overiť, či sú v ITMS2014+ nahraté všetky povinné

prílohy.

• Overenie nedoplatkov v sociálnej a zdravotných poisťovniach.



Ďakujeme 

za pozornosť.



Ministerstvo hospodárstva SR

Mlynské nivy 44/a

827 15  Bratislava 212 

vyzvy@mhsr.sk

www.opvai.sk

http://www.opvai.sk/

