


Výzva na predkladanie  

žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku 

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 



A. Formálne náležitosti výzvy 

Operačný program:  Výskum a inovácie 

Špecifický cieľ:   1.2.2 - Rast výskumno-vývojových a  inovačných  
   kapacít v priemysle a  službách 

Fond:    Európsky fond regionálneho rozvoja 

 

Poskytovateľ:  Ministerstvo  hospodárstva SR konajúce v zastúpení 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov:  200 000 000 € 

Typ výzvy:     otvorená 

Dátum vyhlásenia:    1. marec 2017 

Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 15. máj 2017 



B. Podmienky poskytnutia príspevku 

I. Oprávnenosť žiadateľa 

II. Oprávnenosť partnera 

III. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 

IV. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu 

V. Oprávnenosť miesta realizácie projektu 

VI. Kritériá pre výber projektov 

VII. Spôsob financovania 

VIII. Podmienky poskytnutia príspevku ustanovené v osobitných 
predpisoch 

IX. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku 

 



I.  Oprávnenosť žiadateľa 

II. Oprávnenosť partnera 
 

 

1. Právna forma 
• PO, FO podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Z. z. 

Obchodného zákonníka 

• Žiadateľ musí byť registrovaný na území SR ku dňu predloženia ŽoNFP 
minimálne 36 mesiacov (bez prerušenia prevádzkovania živnosti). 

• Partner musí byť registrovaný na území SR ku dňu predloženia ŽoNFP 
minimálne 12 mesiacov (bez prerušenia prevádzkovania živnosti). 

 

2. Podmienka nebyť dlžníkom na daniach 
 

3. Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení 
 

4. Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotné poistenie 
 

5. Podmienka, že voči žiadateľovi/partnerovi nie je vedené konkurzné 
konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo 
reštrukturalizácii 
 

6. Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi/partnerovi 



I. Oprávnenosť žiadateľa 

II. Oprávnenosť partnera 

 

 

7. Podmienka, že žiadateľ/partner nie je podnikom v ťažkostiach 
 

8. Podmienka, že voči žiadateľovi/partnerovi 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/partnera na spolufinancovanie 
projektu 
 

10. Podmienka, že žiadateľ/partner ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen 
štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať 
žiadateľa/partnera v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za 
trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov 
Európskych spoločenstiev, 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 

II. Oprávnenosť partnera 

 

 

11. Podmienka, že žiadateľ/partner, 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/partnera je aktívny 
• Obrátka celkového majetku z tržieb vypočítaná ako podiel tržieb (súčet 

tržieb z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb) a hodnoty 
celkového majetku podniku 

• Podiel hodnoty celkového majetku podniku a výšky celkových 
oprávnených výdavkov žiadateľa/partnera 

 

13.  Podmienka, že žiadateľ/partner je zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora podľa osobitného predpisu 



II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 

14. Podmienka oprávnenosti  aktivít projektu 
 

 

Typ aktivity OP VaI:        

 Podpora výskumných, vývojových a inovačných aktivít  
(technologických  a  netechnologických) v podnikoch a/alebo 
zoskupeniach podnikov (najmä v klastroch) 

 

Hlavné aktivity projektu:  

                            1.  Priemyselný výskum 

                            2.  Experimentálny vývoj 

                            3.  Realizácia inovačných opatrení 

  

 

Typ aktivity OP VaI :   

  Podpora aktivít zameraných na ochranu práv duševného 
vlastníctva 

 

Hlavná aktivita projektu:   

                           4.  Ochrana práv duševného vlasníctva  

                                 
  



II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 
14. Podmienka oprávnenosti  aktivít projektu 
 
 
Štruktúra každého projektu musí pozostávať z: 
 
 
1) Výskumno – vývojovej časti  
 

Hlavné aktivity projektu: 1.  Priemyselný výskum 
  2.  Experimentálny vývoj 
  3. Ochrana práv duševného vlasníctva  
  
2) Inovačnej časti 
 

Hlavná aktivita projektu:  4. Realizácia inovačných opatrení 
 
  

Oprávnený projekt musí byť realizovaný prostredníctvom minimálne dvoch 
(prípadne viacerých) z uvedených hlavných aktivít projektu, pričom platí, že: 

• aspoň jedna z hlavných aktivít pod názvom „priemyselný výskum“ a 
„experimentálny vývoj“ je povinná a zároveň 

• hlavná aktivita pod názvom „realizácia inovačných opatrení“ je vždy 
povinná. 



II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 

14. Podmienka oprávnenosti  aktivít projektu 
 

 

Výskumno–vývojová časť projektu 
 

• jej súčasťou je realizácia aspoň jednej z hlavných aktivít s názvom 
„priemyselný výskum“ a/alebo „experimentálny vývoj“, prípadne doplnkovo 
aj hlavnej aktivity „ochrana duševného vlastníctva“; 

 

• predmet výskumno–vývojovej časti projektu je zameraný na dosiahnutie 
inovácie minimálne nízkeho stupňa v triedení podľa inovačnej stupnice pre 
výzvu s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05; 

 

• predmet výskumno-vývojovej časti projektu, resp. jej výstup nie je verejne 
známy, prípadne dostupný a žiadateľovi/partnerovi nie sú (po vynaložení 
maximálnej odbornej starostlivosti v rámci prípravy projektu) známe 
skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu,  že predmet výskumno–vývojovej 
časti projektu, resp. jej výstup je verejne známy, prípadne dostupný.  

  

 



II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 

14. Podmienka oprávnenosti  aktivít projektu 
 

 

Pre realizáciu hlavnej aktivity „ochrana práv duševného vlastníctva“ platí, že: 

 

• je oprávnená výlučne pre MSP a zároveň 
 

• musí po obsahovej stránke priamo nadväzovať na výsledky realizácie hlavnej 
aktivity „priemyselný výskum“ a/alebo „experimentálny vývoj“ a zároveň 
 

• môže byť realizovaná iba tým členom partnerstva (žiadateľom/partnerom), 
ktorý zároveň realizoval, resp. participoval na realizácii hlavnej aktivity 
„priemyselný výskum“ a/alebo „experimentálny vývoj“, t. j. hlavná aktivita 
„ochrana práv duševného vlastníctva“ nemôže byť realizovaná takým členom 
partnerstva (žiadateľom/partnerom), ktorý sa nepodieľal na výskume a/alebo 
vývoji, ktorého vyústením/priamym následkom bude získanie, schválenie 
a ochrana práv duševného vlastníctva. 

 



II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 

14. Podmienka oprávnenosti  aktivít projektu 
 
Výsledkom realizácie výskumno–vývojovej časti projektu musí byť konkrétny 
výstup vo forme napr.  

a) hmotného majetku (prototyp zariadenia, prototyp výrobku, štúdie, technická 
výkresová dokumentácia atď.) a/alebo  

b) nehmotného majetku, napr.: 

• oceniteľné práva (výrobno-technické poznatky, know-how, výrobné 
a technologické postupy priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej 
činnosti, priemyselné práva na označenia, autorské práva, receptúry); 

• vyvinutý softvér 

  

Za účelom overiť a vyhodnotiť dosiahnutie stanovených výstupov výskumno– 
vývojovej časti projektu je prijímateľ povinný predložiť v období do troch 
mesiacov od ukončenia realizácie výskumno–vývojovej časti projektu, najneskôr 
však do jedného mesiaca po ukončení realizácie aktivít projektu podľa toho, 
ktorá zo skutočností nastane skôr, odborný posudok, vypracovaný na  posúdenie 
výsledkov výskumno–vývojovej časti projektu významnou autoritou v príslušnej 
oblasti, resp. relevantnou vedecko-výskumnou inštitúciou. 



II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 

14. Podmienka oprávnenosti  aktivít projektu 
 
Inovačná časť projektu 
 

• realizácia hlavnej aktivity s názvom „realizácia inovačných opatrení“; 
 

• musí dôjsť k zabezpečeniu praktického uplatnenia, t.j. následného 

zhodnotenia a zavedenia do produkčného procesu aspoň jedného z 

nasledovných typov inovácie (minimálne  nízkeho stupňa v triedení podľa 

inovačnej stupnice pre výzvu s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05):  

a) inovácia produktu, 

b) inovácia procesu, 

c) organizačná inovácia (kombinácia s inováciou produktu a/alebo inováciou 
procesu), 
 

pričom tento proces musí nadväzovať a byť priamym dôsledkom realizácie  

predmetu výskumno–vývojovej časti projektu;  

  



II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 

14. Podmienka oprávnenosti  aktivít projektu 

 
Inovačná časť projektu 
 

• dosiahnutie cieľa inovačnej časti projektu je nutné zabezpečiť prevádzkou 
predmetu projektu, napr.: formou prevádzky  

• zakúpených technológií,  

• prototypu vyvinutého v rámci výskumno–vývojovej časti projektu alebo  

• existujúceho zariadenia/zariadení  prijímateľa/partnera 

 

 t.j. je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie predmetu projektu, čoho 
výsledkom bude produkcia nového/inovovaného produktu, prípadne 
aplikácia inovovaného procesu do produkčnej praxe  

 

 Prevádzkovanie predmetu projektu je možné zabezpečiť aj bez vzniku 
oprávnených výdavkov. 

 

 

 



II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 

14. Podmienka oprávnenosti  aktivít projektu 

 
Inovačná časť projektu 
 

 

• realizácia inovačnej časti projektu (v prípade vzniku oprávnených výdavkov,  
t. j. nákupu hmotného alebo nehmotného majetku) musí predstavovať 
počiatočnú investíciu, pričom pod počiatočnou investíciou sa rozumie 
investícia do hmotných a nehmotných aktív, ktorá sa týka: 

 

i. založenia novej prevádzkarne, 

ii. diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v 
prevádzkarni nevyrábali,  

iii. zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne. 

 



II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 

14. Podmienka oprávnenosti  aktivít projektu 

 
Súlad so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu 
Slovenskej republiky (RIS3 SK)  je preukázaný súladom projektu s aspoň 
jednou zo stanovených špecializačných priorít.  
 

Špecializačné priority sú definované ako prieniky medzi  
 

A. Oblasťami špecializácie z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných 
kapacít, ktorými sú: 

• materiálový výskum a nanotechnológie, 

• informačno–komunikačné technológie, 

• biotechnológie a biomedicína, 

• pôdohospodárstvo a životné prostredie, vrátane moderných chemických 
technológií šetrných k životnému prostrediu, 

• udržateľná energetika a energie,  
 

pričom väzbu na jednu z daných oblastí musí predstavovať realizácia 
výskumno–vývojovej časti projektu. 

 



II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 

14. Podmienka oprávnenosti  aktivít projektu 
 
B.  Oblasťami hospodárskej špecializácie, ktorými sú: 

• automobilový priemysel a strojárstvo, 

• spotrebná elektronika a elektrické prístroje, 

• informačné a komunikačné produkty a služby, 

• výroba a spracovanie železa a ocele, prípadne; 
 

Perspektívnymi oblasťami špecializácie, ktorými sú: 

• automatizácia, robotika a digitálne technológie, 

• spracovanie a zhodnotenie ľahkých kovov a ich zliatin, 

• výroba a spracovanie polymérov a progresívnych chemických 
substancií, 

• kreatívny priemysel, 

• zhodnocovanie domácej surovinovej základne, 

• podpora inovatívnych technológií v oblasti spracovania surovín a 
odpadov v regióne výskytu, 
 

pričom väzbu na jednu z daných oblastí musí predstavovať realizácia 
inovačnej časti projektu. 

 



II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 

14. Podmienka oprávnenosti  aktivít projektu 
 
Uplatnenie inštitútu partnerstva 
 

Pre oprávneného žiadateľa, ktorým je veľký podnik, je uplatnenie inštitútu 
partnerstva so zapojením aspoň jedného mikro-, malého alebo stredného 
podniku podmienkou poskytnutia príspevku.  

Pre oprávnených žiadateľov, ktorými sú MSP, nie je uplatnenie partnerstva 
povinné. 
 

Pri každej hlavnej aktivite môže byť podiel žiadateľa a partnera/partnerov na 
celkových oprávnených výdavkoch hlavnej aktivity, v rámci ktorej je uplatnený 
inštitút partnerstva, iný, avšak zároveň musia byť kumulatívne splnené nasledovné 
podmienky: 
 

A) uplatnenie partnerstva je v rámci projektu  možné realizovať  maximálne 
prostredníctvom 4 partnerov žiadateľa, t.j. maximálny počet subjektov 
zapojených do projektu je 5 (1 žiadateľ + 4 partneri) a zároveň  
 

B)   žiadateľ je v rámci ŽoNFP povinný predložiť podrobný rozpočet projektu 
(príloha č. 12 ŽoNFP), v rámci ktorého bude splnená podmienka, že žiadateľ 
znáša najväčší podiel, resp. najväčší objem z celkových oprávnených 
výdavkov projektu  zo všetkých členov partnerstva.  

 



II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 

15. Podmienka, že žiadateľ/partner nezačal s prácami na projekte pred 
predložením ŽoNFP 

 
 

Žiadateľ/partner nesmie začať práce na projekte pred predložením ŽoNFP.  

 

Za začatie prác na projekte sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k: 

 

a)    vystaveniu prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo  nadobudnutiu 
účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, ak nebola vystavená 
objednávka v súvislosti s oprávnenými výdavkami projektu alebo 

b)    začatiu riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci  projektu alebo 

c)      začatiu poskytovania služieb týkajúcich sa projektu alebo 

d)     začatiu stavebných prác alebo 

e) akýkoľvek iný záväzok, na základe ktorého je investícia  nezvratná  

 

podľa toho, ktorá z vyššie uvedených skutočností nastane ako prvá.  

 



III. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu 

16. Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené 
 
Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie z 
operačného programu Výskum a inovácie, to znamená, že musia byť v súlade s 
podmienkami oprávnenosti podrobne definovanými v dokumente ,,Podmienky 
oprávnenosti výdavkov  pre výzvu s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05“ 
(príloha č. 8 výzvy). 
  

A. Všeobecné podmienky: 
• vecná oprávnenosť; 
• časová oprávnenosť; 
• územná oprávnenosť. 

 

B.  Špecifické podmienky  
a) súlad so Schémami štátnej pomoci, 

b) projekty generujuce príjmy – celkové oprávnené výdavky projektu 
znížené o čisté príjmy (oprávnené výdavky vyššie ako 1 mil. EUR, 
realizované veľkými podnikmi), 

c) výdavky sú realizované verejným obstarávaním v súlade s príslušnou 
legislatívou a riadiacou dokumentáciou (zákon o VO, smernica č. 
2014/24/EÚ2011, Zmluva o poskytnutí NFP, Príručka k procesu VO). 
 

C.  Kategórie oprávnených výdavkov 



IV. Oprávnenosť miesta realizácie projektu 

17. Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území 
 
 
Región NUTS III 

Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, 
Košický kraj, Prešovský kraj 

 

Pravidlá 

A. Pre posúdenie kritérií oprávnenosti je rozhodujúce miesto realizácie projektu, 
nie sídlo žiadateľa/partnera.  

B. Projekt môže byť realizovaný aj na viacerých miestach (uvedených v 
ŽoNFP), avšak vždy na oprávnenom území. 

C. V prípade, ak je projekt (jeho inovačná časť) realizovaný na viacerých 
územiach s rôznym stupňom intenzity, uplatní sa najnižšia intenzita. 

 

 



18. Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov 

 

Žiadateľ/partner musí splniť kritériá pre výber projektov (kritériá sú zverejnené na 

webovom sídle www.opvai.sk ). 

 

15 hodnotiacich kritérií v 4 kategóriách: 

  2 vylučujúce kritériá  

• súlad projektu s intervenčnou stratégiou operačného programu, 

• do akej miery sú výdavky projektu oprávnené, 

  13 bodovaných kritérií (o. i. aj parameter Value for Money). 

 

Splnenie podmienky kritérií výberu projektov: 

A. kladné hodnotenie všetkých vylučujúcich kritérií, 

B. min. 60 % z max. počtu bodov – t. j. je potrebné, aby projekt dosiahol min. 29 

bodov. 

 

 

 

V. Kritériá pre výber projektov 

http://www.opvai.sk/
http://www.opvai.sk/
http://www.opvai.sk/
http://www.opvai.sk/
http://www.opvai.sk/


VI. Spôsob financovania 

19. Podmienka relevantného spôsobu financovania 

 

 
Uplatňujú sa 3 spôsoby financovania: 

A. refundácia, 

B. predfinancovanie, 

C. kombinácia oboch vyššie uvedených spôsobov financovania. 

 

Financovanie sa poskytuje 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 

 

 

 

 



VII. Podmienky poskytnutia príspevku 
 vyplývajúceho z osobitných predpisov 

20. Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce so schém 
štátnej pomoci 

 
• podmienky štátnej pomoci aplikované prostredníctvom: 

a) Schémy štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov 
priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja a 

b)  Schémy štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu 
v znení dodatku č. 2 

 
21. Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho 

zamestnávania za obdobie piatich rokov predchádzajúcich 
podaniu ŽoNFP 

 
• neporušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa 

zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní za 
obdobie 5 rokov predchádzajúcich predloženiu ŽoNFP. 

 

 

 

 



VIII. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku 

22. Podmienka zapojenia MSP (relevantné IBA pre veľké podniky) 

 
• Žiadateľ, ktorý je veľkým podnikom, je povinný zabezpečiť zapojenie MSP do 

realizácie aktivít projektu. 

• Podmienku je možné považovať za splnenú formou uplatnenia inštitútu 
partnerstva, t.j. zrealizovaním minimálne jednej z hlavných aktivít projektu 
prostredníctvom partnera/partnerov (resp. časti aktivity realizovanej 
partnerom/partnermi), spomedzi ktorých aspoň jeden je MSP.  

 
 

23. Podmienka, že žiadateľ má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy 

 
• Všetok nehnuteľný majetok (stavby a pozemky), v rámci ktorého sa bude 

realizovať inovačná časť projektu, a to počas celej doby realizácie príslušnej 
hlavnej aktivity  projektu a celého obdobia udržateľnosti projektu, musia byť 
vo vlastníctve žiadateľa/partnera, resp. žiadateľ/partner musí mať k danému 
nehnuteľnému majetku iné právo. 

• Možná je i kombinácia týchto právnych vzťahov. 

 

 
 

 



VIII. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku 

24. Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v 

oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné 

prostredie 
 

• Projekt musí byť z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s požiadavkami v 

oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie v 
súlade so zákonom č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie v znení neskorších predpisov. 

 

25. Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v 

oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000 
 

• Projekt nemôže mať nepriaznivý vplyv na územia sústavy NATURA 2000. 

• Povinnosť preukázania uvedenej skutočnosti sa netýka navrhovaných 

činností (predmetu projektu), pri ktorých bolo povinné hodnotenie podľa 

zákona č. 24/2006 Z. Z. alebo pri ktorých bolo zisťovacie konanie podľa 

zákona č. 24/2006 Z. Z. 

 



VIII. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku 

26. Podmienka začatie verejného obstarávania na stanovené hlavné 

aktivity projektu 

 

• Žiadateľ/partner je povinný začať ku dňu predloženia ŽoNFP všetky verejné 

obstarávania súvisiace s hlavnými aktivitami projektu „priemyselný výskum“ 
a/alebo „experimentálny vývoj“, ktoré sú predmetom oprávnených 

výdavkov projektu. 

• Výnimky z tejto povinnosti sú definované vo výzve. 

 
 

27.  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 

28. Minimálna a maximálna výška príspevku 
 

• Minimálna výška NFP na projekt je 300 000 EUR. 

• Maximálna výška NFP na projekt nesmie presiahnuť 5 mil. EUR. 

• Celkové oprávnené výdavky jedného investičného projektu nesmú 

presiahnuť 100 mil. EUR. 

 zákaz obchádzania limitov min. a max. výšky NFP  

 

 

29.  Časová oprávnenosť realizácie hlavných aktivít projektu 
 

• Maximálna celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je 36 

mesiacov.  

• Do lehoty sa nezapočítava doba potrebná na zrealizovanie VO v rámci 

výskumno–vývojovej časti projektu a čas trvania okolností vylučujúcich 

zodpovednosť podľa zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

 



VIII. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku 

30. Podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska definovania 
merateľných ukazovateľov projektu 

 

• Výstupy/výsledky, ktoré majú byť dosiahnuté realizáciou hlavných aktivít 
projektu, musia byť kvantifikované prostredníctvom merateľných 
ukazovateľov (MU). 

• MU sú stanovené v prílohe č. 5 výzvy. 

 povinnosť stanovenia nenulových cieľových hodnôt relevantných MU 

 
31.  Podmienka, že pomoc sa v rámci projektu, resp. jeho časti 

neposkytuje v odvetviach/činnostiach, na ktoré sa pomoc v 
zmysle relevantnej právnej úpravy neuplatňuje 

 

• čl. 1 ods. 2 a 3 všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách 

• čl. 1 ods. 2 a 3 a čl. 13 písm. a) a d) všeobecného nariadenia 
o skupinových výnimkách  

• čl. 3 ods. 3  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 
17. 12. 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných 
ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti 
a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006  



VIII. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku 

32.   Podmienka zákazu predloženia viac ako jednej ŽoNFP v rámci tejto 
výzvy jedným žiadateľom 

 

• Žiadateľ nie je oprávnený predložiť v rámci tejto výzvy viac ako jednu 
ŽoNFP. 

• Týmto nie je dotknuté právo žiadateľa zúčastniť sa ako partner na ďalších 
ŽoNFP v rámci tejto výzvy. 

• Uvedené neplatí v prípade, ak konanie o  ŽoNFP predloženej žiadateľom v 
rámci tejto výzvy skôr (či už s rovnakým predmetom projektu alebo iným) 
bolo ukončené rozhodnutím o zastavení konania o ŽoNFP, resp. ŽoNFP bola 
právoplatne neschválená. 

 
33.   Podmienka zákazu opätovného predloženia ŽoNFP s rovnakým 

predmetom projektu v prípade neukončenia schvaľovacieho 
procesu 

 

• Žiadateľ nie je oprávnený opätovne predložiť ŽoNFP v rámci výzvy v 
prípade, ak tá istá ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu už bola 
schválená v rámci tejto alebo inej výzvy OP VaI, alebo ak schvaľovanie tej 
istej ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu, ktorú žiadateľ plánuje predložiť, 
ešte nebolo ukončené právoplatným rozhodnutím o ŽoNFP a stále prebieha 
konanie o predmetnej ŽoNFP 

 



Informačné semináre k výzve 

Dátum a miesto konania: 

• 29. marca 2017 (streda) / Žilina, 

• 30. marca 2017 (štvrtok) / Košice, 

• 4. apríla 2017 (utorok) / Nitra. 

Program: 

• predstavenie výzvy a základné informácie o výzve, 

• príprava ŽoNFP, 

• realizácia VO, 

• diskusia a osobné konzultácie. 

Trvanie: 10:00 – 15:00 h. 

Nahlasovanie účasti: vyzvy@mhsr.sk 

Viac informácií: www.opvai.sk  
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http://www.opvai.sk/
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