
 

 

 

 

 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

 

 

vydáva 
 

USMERNENIE č. 1 
k Výzve na predkladanie Žiadostí 
 o nenávratný finančný príspevok 

 

Kód výzvy KaHR – 13SP - 0801 
 

 

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti 
Opatrenie 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch 

 

Schéma štátnej pomoci  

na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného 

výskumu a experimentálneho vývoja 
 

24. marec 2009 
 

 
 
 



 

 2 

CIEĽ USMERNENIA 

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
(ďalej len „usmernenie“) je upresniť definície nachádzajúce sa v dokumentoch vydaných 
v rámci Výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 
13SP – 0801 (ďalej len „výzva“) a aktualizovať prílohy k výzve. Usmernenie vychádza zo 
zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 
spoločenstva, z otázok potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, usmernení 
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstva financií 
Slovenskej republiky a praktických skúseností v rámci iných výziev Operačného programu 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. 
 

ZMENY PRÍLOH K VÝZVE 

Usmernením boli aktualizované nasledujúce dokumenty tvoriace súčasť výzvy: 
• Výzva na predkladanie žiadostí o NFP 
• Príloha č. 1 Opis projektu; 
• Príloha č. 16 Žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu; 
• Zoznam povinných príloh;  
• Hodnotiaci hárok; 
• Príručka pre žiadateľa 

 
PLATNOSŤ USMERNENIA 

Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej  
inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“). Všetky aktualizované prílohy platia tiež 
dňom zverejnenia na stránkach MH SR a SIEA. Žiadatelia, ktorí vyplnili formuláre v staršom 
formáte a už podali svoje Žiadosti o NFP vykonávateľovi, nie sú týmto Usmernením viazaní. 
 

ZMENY V V TEXTE VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP 

1. Prvá veta bola doplnená o sumu v euro: „Indikatívna výška finančných prostriedkov na 
túto výzvu je 2 500 000 000 Sk (82 984 797 EUR).“ 
 
2. V časti Oprávnené projekty bolo pridané číslovanie pred Štúdie technickej 
uskutočniteľnosti. 
 
3. V časti Uzávierka prijímania žiadostí o NFP v prvom odseku bol text: „Odoslanie 
elektronickej formy žiadosti o NFP je potrebné vykonať do termínu uzávierky výzvy (t.j. do 17. 
apríla 2009 do 16:00 hod.).“ 
 
nahradený nasledovným znením:  
 
„Odoslanie elektronickej formy žiadosti o NFP je potrebné vykonať do termínu uzávierky výzvy 
(t.j. do 17. apríla 2009). 
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4. V druhom odseku bol text: „Žiadosti o NFP je nevyhnutné: 
- v prípade osobného doručenia predložiť najneskôr do 17. apríla 2009 do 16.00 hod., 
- v prípade zasielania poštou alebo kuriérom odoslať (odovzdať na prepravu) najneskôr 

17. apríla 2009 
na jednu z nižšie uvedených adries regionálnych pobočiek SIEA. 
 
nahradený nasledovným znením: 
 
Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť osobne najneskôr do 17. apríla 2009 do 16:00 hod. 
alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 17. apríla 2009 na 
jednu z nižšie uvedených adries regionálnych pobočiek SIEA. 
 
5. V časti Hodnotiaci proces bol nasledujúci text: ,,Možnosť doplnenia formálnych 
náležitostí sa netýka povinnej prílohy žiadosti o NFP  č. 1, č. 2, č. 10 a č. 16.“ 
 
nahradený nasledovným znením: 
 
,,Možnosť doplnenia formálnych náležitostí sa netýka povinnej prílohy žiadosti o NFP  
č. 1, č. 2, č. 10, č. 14, č. 15, č. 16, č. 18 a č. 20.“ 
 
 

ZMENY V PRÍLOHE Č. 1 OPIS PROJEKTU 
 
1. V tabuľke 2.2 Predpokladaná situácia v budúcnosti - Východiskový a očakávaný stav 
v oblastiach súvisiacich s výsledkami a dopadmi projektu boli odstránené stĺpce: „Rok n, 
Východisková hodnota (v roku n), Plánované hodnoty v roku (n+1 až n+5)“ a boli nahradené 
nasledovnými stĺpcami: „Východisková hodnota, rok, Plánovaná hodnota, rok.“ 
 
2. V tabuľke 10 Súlad a napĺňanie  Horizontálnych politík ES pre OP konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast bol do časti Marginalizované rómske komunity doplnený výsledkový 
indikátor: „Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK“, do časti Rovnosť 
príležitostí boli doplnené dopadové indikátory: „Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi“ a „Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami“ 
a výsledkový indikátor: „Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny 
v dôsledku realizácie projektu“. V časti Trvalo udržateľný rozvoj boli odstránené pôvodné 
výsledkové a dopadové indikátory a boli nahradené nasledovným výsledkovým indikátorom: 
„Počet novovytvorených pracovných miest“ a nasledovným dopadovým indikátorom: „Počet 
novovytvorených pracovných miest“. Stĺpce „Rok „n“, Hodnota v roku „n“, n+1 až n+5“ boli 
nahradené nasledovnými stĺpcami: „Východisková hodnota, rok, Plánovaná hodnota, rok. 
 

ZMENY V PRÍLOHE Č. 16 ŽIADOSTI O NFP 
PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU 

 
Žiadateľ už nemusí sám vypočítať požadovaný NFP, na základe ktorého sa automaticky 
vypočítala intenzita. Žiadateľ zadá intenzitu a na základe nej sa vypočíta NFP s tým, že 
hodnota na dve desatinné miesta sa automaticky zaokrúhli smerom nadol. 
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ZMENY V ZOZNAME POVINNÝCH PRÍLOH 
 

1. V povinnej prílohe č. 1 - Opis projektu vypracovaný podľa predlohy, ktorá je súčasťou 
výzvy (1 originál + 2 kópie, pričom elektronická verzia bude uvedená na neprepisovateľnom 
elektronickom médiu v rámci prílohy č. 3)“ bol odstránený text v zátvorke. 
 
2. V povinnej prílohe č. 3 bol odstránený text v zátvorke „(3ks CD/DVD)“. 
 
3. V povinnej prílohe č. 3 Podrobný rozpočet projektu bol v bode b) odstránený text 
,,...pričom rozpočet je členený v prípade stavebných prác a služieb s tým súvisiacich až na 
úroveň položiek výkazu výmer, v prípade dodávok tovarov a služieb na položky 
zodpovedajúce detailnosti výkazu výmer“. 
 
4. V povinnej prílohe č. 9 Účtovná závierka bol text v bode c): ,,v prípade ak žiadateľ 
predkladá účtovnú závierku za mimoriadne účtovné obdobie na základe schválenia daňového 
úradu je povinný predložiť účtovnú závierku za ucelené účtovné obdobie predchádzajúce 
účtovnému obdobiu počas ktorého predkladá žiadosť o NFP. Zároveň predkladá potvrdenie 
Daňového úradu o povolení takejto výnimky. 
 
nahradený nasledovným znením: 
 
,,v prípade ak žiadateľ predkladá účtovnú závierku za riadne účtovné obdobie na základe 
schválenia daňového úradu v predĺženej lehote je povinný predložiť účtovnú závierku za 
ucelené účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu počas ktorého predkladá 
žiadosť o NFP (t. j. účtovná závierka za rok 2007). Zároveň predkladá potvrdenie Daňového 
úradu o povolení takejto výnimky.“ 
 
5. V povinnej prílohe č. 16 Podrobný rozpočet projektu bol odstránený text ,,...pričom 
rozpočet je členený v prípade stavebných prác a služieb s tým súvisiacich až na úroveň 
položiek výkazu výmer, v prípade dodávok tovarov a služieb na položky zodpovedajúce 
detailnosti výkazu výmer – tlačená verzia rozpočtu“. 
 
6. Bola pridaná povinná príloha č. 18 - Čestné vyhlásenie žiadateľa, že podiel tržieb 
z priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja je nižší ako 50% z tržieb z predaja 
vlastných výrobkov a služieb vypočítaných z účtovnej závierky ku koncu roka 
predchádzajúcemu roku podania žiadosti o NFP. 
 
7. Bola pridaná povinná príloha č. 19 - Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že 
neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu1. 
 
8. Bola pridaná povinná príloha č. 20 - Čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané 
finančné vzťahy so štátnym rozpočtom. 
 
 

 
 
 

                                                 
1 Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. 
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ZMENY V HODNOTIACICH KRITÉRIÁCH 
 

V Hodnotiacom hárku v stĺpci Zdroj zistenia boli doplnené odkazy na zdroje zistenia 
(orientačné údaje). 
 

ZMENY V PRÍRUČKE PRE ŽIADATEĽA 
 
Príručka pre žiadateľa je doplnená o nižšie uvedené ustanovenia, ktoré nemenia znenie 
Príručky, okrem prípadov, keď tak je vyslovene uvedené. 
 
1. V časti 1.2 Definícia pojmov bola upravená definícia pojmu Výberová komisia v zmysle 
zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 
spoločenstva. Zároveň boli v nasledujúcom texte príručky pre žiadateľa upravené aj príslušné 
formulácie odvíjajúce sa od uvedenej definície.   
 
2. V kapitole 3.4 Oprávnenosť žiadateľa text: „Pomoc poskytovaná prostredníctvom tejto 
výzvy sa nevzťahuje na: 

- na podporu činností v sektore rybolovu a akvakultúry, na ktoré sa vzťahuje Nariadenie 
Rady (ES) č. 104/20002, 

- na podporu činností v  prvovýrobe poľnohospodárskych výrobkov v zmysle definície 
uvedenej v čl. 2, ods. 22 nariadenia o skupinových výnimkách, 

- na podporu činností v oblasti spracovania a marketingu poľnohospodárskych 
výrobkov v zmysle definícií uvedených v čl. 2, ods. 23 a 24 nariadenia o skupinových 
výnimkách, a to v týchto prípadoch: 

o ak je výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto 
výrobkov nakupovaných od prvovýrobcu alebo uvedených na trh príslušnými 
podnikmi, alebo 

o ak je pomoc podmienená tým, že má byť čiastočne alebo úplne postúpená 
prvovýrobcom, 

- na činnosti súvisiace s vývozom, konkrétne pomoci priamo súvisiacej s vyvážanými 
množstvami, na zriadenie a prevádzku distribučnej siete alebo na iné bežné výdavky 
spojené s vývoznou činnosťou, 

pomoc, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred 
dovážaným.“ 
 
bol nahradený nasledovným znením: 
 
„Odvetvia hospodárstva, na ktoré sa schéma pomoci nevzťahuje, sú zadefinované 
prostredníctvom kódov Štatistickej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE)3 
nasledovne: 

ROZSAH PÔSOBNOSTI PODĽA ČL. 1 
NAR. 1628/2006 

KLASIFIKÁCIA  PODĽA  SK NACE 

rybolov a akvakultúra divízia 03 
činnosti súvisiace s prvovýrobou 
poľnohospodárskych produktov uvedených 

Zoznam produktov prílohy 1 o ES (Zoznam 
vzťahujúci sa na článok 32 Zmluvy o založení 

                                                 
2 Ú. v. ES L 83 zo dňa 4. apríla 2000, s. 35 
3 Štatistická klasifikácia ekonomických činností, rev. 2 (2008), zverejnená na webovej stránke Štatistického 
úradu SR (http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1924)  
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v prílohe I Zmluvy o založení ES ES) 
činnosti výroby a marketingu výrobkov,  
ktoré napodobňujú alebo nahrádzajú 
mlieko a mliečne výrobky  

podľa článku 3 ods. 2 nariadenia (EHS)  
č. 1898/87 

 

Na koniec kapitoly bol pridaný nasledovný text: 
 
„Pomoc sa v zmysle schémy nevzťahuje ani na „pomoc pri činnostiach súvisiacich 
s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne pomoci priamo 
prepojenej s vyvezenými množstvami, pri zriaďovaní a prevádzkovaní distribučných 
sietí alebo pri ostatných bežných výdavkoch spojených s vývozom“ a na „pomoc, ktorá 
je podmienená uprednostnením domácich tovarov pred dovážanými“ RO pre OP KaHR 
nešpecifikuje v týchto prípadoch žiadne konkrétne kódy SK NACE. 

Žiadateľ je oprávnený získať NFP len v prípade, ak v čase podávania ŽoNFP má v 
predmete podnikania zapísané činnosti, v rámci ktorých požaduje poskytnutie NFP. 
V prípade, že žiadateľ má v ŽoNFP definovaného riešiteľa výskumnej alebo vývojovej 
úlohy odporúčame, aby mal aj riešiteľ v predmete zapísané dané činnosti.“ 
 
3. V kapitole 3.5 Oprávnené výdavky bol text v odseku 4: „V rámci výdavkov vynaložených 
na priamo spotrebovaný materiál výlučne v súvislosti s realizáciou projektu platí nasledovné 
(podľa bodu G.3 schémy):  

- vykonanie OVS prijímateľom nie je povinné, ak hodnota jednotlivých dodávok 
materiálu nepresiahne hodnotu 150 000,- SKK, resp. 5 000 EUR; 

 
nahradený nasledovným znením: 

„V rámci výdavkov vynaložených na priamo spotrebovaný materiál výlučne v súvislosti s 
realizáciou projektu platí nasledovné (podľa bodu G.3 schémy):  

- vykonanie OVS prijímateľom nie je povinné, ak celková suma za všetky dodávky 
materiálu od dodávateľov nepresiahne hodnotu 150 000,- SKK, resp. 5 000 EUR;“ 

 
4. V kapitole 3.5 Oprávnené výdavky bol text v odseku 4: ,,V rámci výdavkov vynaložených 
na priamo spotrebovaný materiál výlučne v súvislosti s realizáciou projektu platí nasledovné 
(podľa bodu G.3 schémy):  

- v prípade, ak žiadateľ spotrebuje materiál, ktorý obstaral pre potreby výrobnej činnosti 
podniku, spotrebovanie materiálu a oprávnenosť výdavku preukáže 
vnútropodnikovým účtovným dokladom a dokladom preukazujúcim nákup takéhoto 
materiálu. V tomto prípade nie je žiadateľ povinný takýto materiál obstarávať 
prostredníctvom OVS; 

 
nahradený nasledovným znením: 
 

- v prípade, ak žiadateľ spotrebuje materiál, ktorý obstaral pre potreby výrobnej činnosti 
podniku, spotrebovanie materiálu a oprávnenosť výdavku preukáže 
vnútropodnikovým účtovným dokladom (s dátumom vystavenia v oprávnenom 
období, t.j. po podpise zmluvy o poskytnutí NFP) a dokladom preukazujúcim nákup 
takéhoto materiálu (doklad preukazujúci nákup tohto materiálu môže byť vystavený aj 
pred oprávneným obdobím). V tomto prípade nie je žiadateľ povinný takýto materiál 
obstarávať prostredníctvom OVS 

 



 

 7 

5. V kapitole 3.7 Podmienky prijateľnosti bol doplnený odsek 3 s nasledujúci textom: 
,,Upozornenie: V schéme štátnej pomoci v časti P. Využitie výsledkov výskumu a vývoja 
sa pod právami duševného vlastníctva v rámci tejto výzvy rozumejú priemyselné práva. 
Priemyselné vlastníctvo je podskupinou duševného vlastníctva, ktorá zahŕňa tie typy 
duševného vlastníctva, ktoré majú priemyselné využitie. Do priemyselných práv nepatrí 
autorské právo a jemu príbuzné práva. Tieto práva má vo svojej kompetencii Ministerstvo 
kultúry SR.“ 
 
6. V kapitole 3.7 Podmienky prijateľnosti bola na str. 11 odstránená poznámka pod čiarou 
,,Podrobný rozpočet je členený v prípade stavebných prác a služieb s tým súvisiacich až na 
úroveň položiek výkazu výmer, v prípade dodávok tovarov a služieb na položky 
zodpovedajúce detailnosti výkazu výmer.“ 
 
7. V kapitole 3.7 Podmienky prijateľnosti bol v závere doplnený odsek s nasledujúcim 
textom: ,, Upozornenie: S cieľom zabezpečenia transparentnosti priebehu OVS, ako aj 
následnej realizácie projektu bude možné v rámci tejto výzvy považovať za oprávnené 
výdavky len výdavky na tie aktivity projektu, ktoré budú žiadateľom obstarané od 
tretích strán, za trhových podmienok bez toho, aby žiadateľ vykonával akúkoľvek 
kontrolu nad dodávateľom, a/alebo aby dodávateľ vykonával akúkoľvek kontrolu nad 
žiadateľom, ako je definovaná aj v Nariadení Komisie (ES) č. 800/2008 zo dňa 6. augusta 
2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 
87 a 88 zmluvy.“ 
 
8. V kapitole 3.8 Indikátory bol v odseku 3 odstránený nasledujúci text: ,,Indikátory výsledku 
sa stanovujú, merajú a vykazujú po dobu realizácie projektu za každý kalendárny rok, pričom 
je potrebné stanoviť východiskovú a plánovanú hodnotu pre tabuľku č. 12 ŽoNFP.“, 
a súčasne bol odstránený text: ,,Indikátory dopadu sa stanovujú, merajú a vykazujú po dobu 
piatich rokov po ukončení realizácie projektu za každý kalendárny rok. Zároveň je opätovne 
potrebné stanoviť východiskovú a plánovanú hodnotu pre tabuľku č. 12 ŽoNFP.“ 
 
9. V kapitole 3.8 Indikátory bol v odseku 4 doplnený text: ,,V rámci povinne definovaných 
ukazovateľov výsledku a dopadu si žiadateľ vyberie len tie indikátory, ktoré vyhovujú 
charakteru projektu.“ 
 
10. V kapitole 3.8 Indikátory bol odstránený Výpočet hodnoty merateľného ukazovateľa 
výsledku „pridaná hodnota“. 
 
11. V kapitole 4.1 Vypracovanie ŽoNFP bol text v odseku 7: 
„Obsah obalu žiadosti je nasledovný:  
• Osobitne v hrebeňovej alebo v tepelnej väzbe zviazaný a označený originál ŽoNFP 

vrátane povinných príloh; 
• dve rovnako osobitne zviazané kópie ŽoNFP vrátane povinných príloh 
•     ŽoNFP na neprepisovateľnom elektronickom nosiči spolu s príslušnými prílohami.  
 
nahradený nasledovným znením: 
 
„Obsah obalu žiadosti je nasledovný:  
• Osobitne v hrebeňovej alebo v tepelnej väzbe zviazaný a označený originál ŽoNFP s 

povinnými prílohami, vrátane elektronického nosiča s príslušným obsahom; 
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•  dve rovnako osobitne zviazané kópie ŽoNFP s povinnými prílohami, vrátane 
elektronických nosičov s príslušným obsahom.“ 
 
12. V kapitole 4.2 Predloženie ŽoNFP bol v poslednom odseku text:  
„V rámci výzvy môže žiadateľ predložiť len JEDNU ŽoNFP. V prípade, že žiadateľ 
predloží v rámci jednej výzvy viac ako jednu ŽoNFP, bude zaregistrovaná len ŽoNFP 
odoslaná prostredníctvom verejného portálu ITMS ako prvá. O príspevok na ďalší 
projekt v rámci tej istej schémy môže žiadateľ požiadať až po úspešnom ukončení 
realizácie predchádzajúceho projektu a jeho finančnom vysporiadaní zo strany 
poskytovateľa (v prípade, že mu bol schválený NFP), resp. v rámci nasledujúcej výzvy.“  
 
nahradený nasledovným znením:  
 
„V rámci výzvy môže žiadateľ predložiť len JEDNU ŽoNFP. V prípade, že žiadateľ 
predloží v rámci jednej výzvy viac ako jednu ŽoNFP, bude zaregistrovaná len ŽoNFP 
odoslaná prostredníctvom verejného portálu ITMS ako prvá. Ak žiadateľ odoslal z 
verejnej časti portálu ITMS zle vyplnenú ŽoNFP, bezodkladne zašle žiadosť o zrušenie 
registrácie chybne vyplnenej žiadosti v ITMS na adresu pobočky SIEA, kde bude 
ŽoNFP podávať v tlačenej verzii. Zároveň môže vyplniť a do termínu uzávierky výzvy 
odoslať novú správnu ŽoNFP. V žiadosti o zrušenie uvedie príslušný identifikátor 
ŽoNFP, ktorú vyplnil chybne, a príslušný identifikátor ŽoNFP, ktorú vyplnil správne. 
Identifikátor ŽoNFP sa uvádza na prvej strane tlačiva ŽoNFP a je vygenerovaný 
automaticky pri odosielaní elektronickej verzie ŽoNFP z verejnej časti portálu ITMS. 
Žiadosť o zrušenie musí byť podpísaná štatutárnym orgánom žiadateľa a doručená 
SIEA najneskôr v termíne uzávierky výzvy. Ak žiadateľ doručí vykonávateľovi 
nesprávnu tlačenú verziu ŽoNFP s prílohami, musí žiadosť o zrušenie registrácie 
tlačenej verzie ŽoNFP vykonávateľovi doručiť do termínu ukončenia výzvy. V žiadosti o 
zrušenie uvedie príslušný identifikátor žiadosti, ktorú vyplnil chybne. Žiadosť 
o zrušenie musí byť podpísaná štatutárnym orgánom žiadateľa a doručená SIEA 
najneskôr v termíne uzávierky výzvy. O príspevok na ďalší projekt v rámci tej istej 
schémy môže žiadateľ požiadať až po úspešnom ukončení realizácie predchádzajúceho 
projektu a jeho finančnom vysporiadaní zo strany poskytovateľa (v prípade, že mu bol 
schválený NFP), resp. v rámci nasledujúcej výzvy.“ 
 
13. V kapitole 5.1 Registrácia a formálna kontrola ŽoNFP v časti s názvom Kontrola 
formálnej správnosti ŽoNFP bol text: ,,Možnosť doplnenia formálnych náležitostí sa netýka 
povinnej prílohy žiadosti o NFP  č. 1, č. 2, č. 10 a č. 16.“ 
 
nahradený nasledovným znením:  
 
Možnosť doplnenia formálnych náležitostí sa netýka povinnej prílohy žiadosti o NFP  č. 1, 
č. 2, č. 10, č. 14, č. 15, č. 16, č. 18 a č. 20. 
 
14. Kapitola 5.4 Sťažnosti bola nahradená kapitolou 5.4 Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia 
o neschválení ŽoNFP s nasledujúcim textom: 
,,Žiadateľ môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti. Žiadosť 
o preskúmanie rozhodnutia o nechválení žiadosti možno podať len proti posúdeniu splnenia 
výberových kritérií. Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti musí byť 
odôvodnená a podaná na Riadiacemu orgánu pre OP KaHR (Ministerstvo hospodárstva SR), 
do siedmich dní odo dňa jeho doručenia. Ak žiadosť o preskúmanie rozhodnutia 
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o neschválení žiadosti nespĺňa uvedené podmienky, Riadiaci orgán žiadosť odmietne. 
Odmietnutie žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti je konečné. 
O žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti rozhoduje štatutárny orgán 
riadiaceho orgánu. Ak sa toto rozhodnutie vydalo v rozpore s výberovými kritériami, 
štatutárny orgán riadiaceho orgánu vydá rozhodnutie o preskúmaní tohto rozhodnutia, ktorým 
toto rozhodnutie zmení alebo zruší, a súčasne rozhodne o schválení žiadosti alebo neschválení 
žiadosti. Ak nie je splnená uvedená podmienka, štatutárny orgán riadiaceho orgánu žiadosť 
o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti zamietne a rozhodnutie potvrdí.“ 
 
15. V kapitole 7.1 ŽoNFP v časti s názvom Zdroje financovania projektu bol doplnený 
nasledujúci text: ,,Po zadaní celkových oprávnených výdavkov a NFP následne ITMS 
automaticky vypočíta priemernú intenzitu pomoci v percentách..“ 

 
16. V kapitole 7.1 ŽoNFP bol v časti s názvom Rozpočet projektu (v EUR) doplnený druhý 
odsek s naslkedujúcim textom: ,,Pole (Bolo vykonané verejné obstarávanie (VO) pred 
predložením žiadosti o NFP?) a pole (Objem prostriedkov zazmluvnených na základe VO 
pred podaním žiadosti o NFP (EUR)) žiadateľ v rámci tejto výzvy nevypĺňa!!!“ 

  
17. V kapitole 7.1 ŽoNFP v časti s názvom Súlad s horizontálnymi prioritami bol doplnený 
posledný odsek: „Tabuľky č. 15 ŽoNFP a  č. 10 Opisu projektu musia byť identické, ich 
ukazovatele (okrem ďalších) musia byť premietnuté v tabuľkách č. 12 ŽoNFP a  č. 2.2 Opisu 
projektu.“ 
 
18. V kapitole 7.2 Povinné prílohy k ŽoNFP: Príloha 1 Opis projektu bol v časti s názvom 
Popis realizácie projektu na koniec prvého odseku doplnený nasledovný text: „Zároveň je 
v tejto časti potrebné zdôvodniť začlenenie oprávnených výdavkov do niektorej 
z oprávnených kategórií v zmysle článku F. Oprávnené projekty schémy štátnej pomoci 
(priemyselný výskum, experimentálny vývoj, štúdie technickej uskutočniteľnosti).“ 
 
19. V kapitole 7.7 Príloha č. 16 ŽoNFP – Podrobný rozpočet projektu bol v odseku 4 
odstránený text: ,,Podrobný rozpočet je členený v prípade stavebných prác a služieb s tým 
súvisiacich až na úroveň položiek výkazu výmer, v prípade dodávok tovarov a služieb na 
položky zodpovedajúce detailnosti výkazu výmer.“ 
 
nahradený nasledovným znením: 
 
,,Podrobný rozpočet musí byť vypracovaný v súlade s výsledkami OVS, t.j. s podrobným 
rozpočtom, ktorý tvorí súčasť odberateľsko-dodávateľskej zmluvy.  
 
V prípade žiadateľov, ktorí realizujú výskumnú alebo vývojovú úlohu bez zadefinovaného 
riešiteľa musí byť rozpočet vypracovaný na jednotlivé podpoložky podľa rozpočtovej 
klasifikácie, pričom je možné v rozpočte uvádzať len odhadovanú výšku jednotlivých 
výdavkov.“ 
 
20. V kapitole 7.7 Príloha č. 16 ŽoNFP – Podrobný rozpočet projektu v časti s názvom 
Intenzita pomoci, NFP bol text: „Tento stĺpec je predvyplnený vzorcom, preto je pri prázdnej 
tabuľke zobrazené chybové hlásenie „delenie nulou“. Intenzita pomoci predstavuje podiel 
NFP na celkových oprávnených výdavkoch a musí byť jednotne stanovená pre celý projekt 
(t.j. všetky oprávnené výdavky). V prípade ak: 
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- intenzita pomoci bude v intervale 0% - 40%, číslo v bunke bude zobrazené čiernou 
farbou, t.j. o túto intenzitu pomoci môžu žiadať aj žiadatelia v rámci Západného 
Slovenska okrem Bratislavy v zmysle schémy pomoci; 

- intenzita pomoci bude v intervale 40% – 50%, číslo v bunke bude zobrazené zelenou 
farbou, t.j. o túto intenzitu pomoci môžu žiadať len žiadatelia v rámci Stredného 
a Východného Slovenska v zmysle schémy pomoci; 

- intenzita pomoci bude vyššia ako 50%, číslo v bunke bude zobrazené červenou farbou 
a žiadateľ musí znížiť buď intenzitu pomoci alebo výšku požadovaného NFP tak, aby 
bola intenzita pomoci nižšia ako 50%.“ 

 
nahradený nasledovným znením: 
 
„Intenzita pomoci predstavuje podiel NFP na celkových oprávnených výdavkoch. Žiadateľ 
uvedie intenzitu pomoci v súlade s maximálnou intenzitou pomoci pre jednotlivé typy 
oprávnených projektov v zmysle príslušnej schémy štátnej pomoci (časť I. Výška pomoci 
a intenzita pomoci, odsek 7). Stĺpec s názvom NFP je predvyplnený vzorcom, ktorý prepočíta 
výšku NFP na základe zadanej intenzity pomoci.“ 


