
  
 

Výzva č. ..../Výzva na predkladanie 

projektových zámerov č. .... 

1. Formálne náležitosti: 

Operačný program: 

Prioritná os: 

Investičná priorita: 

Špecifický cieľ: 

Cieľ výzvy: popis cieľa výzvy na predkladanie s ohľadom na príspevok k špecifickému cieľu 
operačného programu 

Schéma štátnej pomoci/Schéme de minimis: označenie názvom a číslom (ak relevantné)  

A. Poskytovateľ:  

Názov: 

Adresa: 

IČO: 

B. Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP 

Typ výzvy: uzavretá/otvorená 

Dátum vyhlásenia: 

Dátum uzavretia1:  

C. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 

RO určí indikatívnu alokáciu určenú na výzvu. Výška finančných prostriedkov sa uvádza 
spolu za zdroje EÚ a ŠR. 

D. Financovanie projektu 

RO určí fond, z ktorého budú žiadosti financované, a zároveň aj % výšku finančného 
príspevku v závislosti od charakteru žiadateľa a % výšku spolufinancovania žiadateľa.  

E. Časový harmonogram konania o ŽoNFP  

                                                 
1 Uvedie sa dátum alebo skutočnosť, na základe ktorej bude výzva uzavretá 



 
 

RO uvedie časové obdobie, v rámci ktorého bude rozhodnuté o ŽoNFP, vrátane 
možnosti prípadného predĺženia lehoty v prípadoch, kedy nie je ukončiť konanie v určenej 
lehota a RO bola udelená výnimka z maximálnej dĺžky na schvaľovací proces.  

 
F. Miesto a spôsob podania ŽoNFP 

RO uvedie presnú adresu a špecifikáciu miesta, kde je možné odovzdať ŽoNFP osobne 
alebo kam je potrebné adresovať ŽoNFP zasielané poštou alebo kuriérom.  

Žiadateľ je povinný predložiť ŽoNFP riadne, včas a vo forme určenej RO. RO uvedie 
v tejto časti presný odkaz na časti príručky pre žiadateľa, ktorá popisuje procesný postup 
predloženia ŽoNFP, vrátane postupu pri získavaní prístupu do verejnej časti ITMS. 

G. Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom: 

RO uvedie kontakty, kde je možné zo strany žiadateľov získať bližšie informácie týkajúce 
sa prípravy žiadosti o NFP, vrátane informácie o spôsobe komunikácie s RO a prípadných 
plánovaných seminároch pre potenciálnych žiadateľov v súvislosti s výzvou.  

2. Podmienky poskytnutia príspevku 
 

A. Oprávnenosť žiadateľa 

RO uvedie vymedzenie oprávneného žiadateľa na základe definovania právnej formy. 
V rámci oprávnenosti žiadateľa RO definuje aj podmienky poskytnutia príspevku, ktoré sa 
vzťahujú na oprávnenosť žiadateľa z hľadiska jeho postavenia a to: 

Žiadateľ podľa vyššie uvedeného je oprávnený iba ak sú zároveň splnené všetky 
nasledujúce podmienky: 

- žiadateľ nemá daňové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, 
sociálne poistenie,  

- voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je 
v konkurze ani v reštrukturalizácii, 

- voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia (nerelevantné pre žiadateľov, ktorí 
sú z verejného sektora), 

- žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach (ak relevantné pre daný typ výzvy a okruh 
oprávnených žiadateľov), 

- voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Európskej 
komisie, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným 
trhom (ak relevantné pre daný typ výzvy a okruh oprávnených žiadateľov), 

- žiadateľ je finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu, t.j. preukázateľne 
zabezpečí spolufinancovanie projektu vo výške určenej vo výzve, 

- žiadateľ, ktorý je subjektom územnej samosprávy má schválený plán hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie v súlade 
s ustanovením § 7 ods. 8 a § 8 ods. 8 zákona o podpore regionálneho rozvoja, 



 
 

- štatutárny orgán žiadateľa alebo ktorýkoľvek jeho člen alebo člen dozorného orgánu 
žiadateľa nebol právoplatne odsúdený za niektorý z nasledujúcich trestných činov: 
a) trestný čin poškodzovania finančných záujmov ES (§261-§263 Trestného zákona) 

b) niektorý z trestných činov korupcie (§328 - § 336 Trestného zákona) 

c) trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny (§233-§234 
Trestného zákona) 

d) machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe 

 
B. Oprávnenosť partnera 

RO uvedie podmienky pre oprávnenosť partnerov. V prípade neuplatnenia partnerstva RO 
túto časť výzvy vôbec neuvádza. 

C. Oprávnenosť užívateľa 

RO uvedie podmienky pre oprávnenosť užívateľa. V prípade neuplatnenia danej 
podmienky poskytnutia príspevku RO túto časť výzvy vôbec neuvádza. 

D. Oprávnenosť cieľovej skupiny 

RO uvedie cieľovú skupinu, v prospech ktorej má byť projekt realizovaný. V prípade 
neuplatnenia danej podmienky poskytnutia príspevku RO túto časť výzvy vôbec neuvádza. 

E. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 

RO uvedie rozsah oprávnených aktivít, ktoré môžu byť obsahom ŽoNFP.   

F. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu 

RO uvedie v tejto časti buď priamo informácie o podmienkach oprávnenosti výdavkov, 
ktoré môže žiadateľ zahrnúť medzi oprávnené výdavky alebo priamo odkaz na presnú časť 
samostatného dokumentu, ktorý obsahuje podmienky oprávnenosti výdavkov. Žiadateľovi 
musia byť v rámci výzvy poskytnuté dostatočné informácie o tom, aké výdavky sú oprávnené 
a aké neoprávnené na financovanie. V prípade projektov generujúcich príjem je oprávnenosť 
výdavkov posudzovaná aj s ohľadom na výsledky finančnej analýzy projektu. 

G. Oprávnenosť miesta realizácie projektu 

RO presne zadefinuje územnú oprávnenosť realizácie projektov v súlade s podmienkami 
príslušného operačného programu a platnou legislatívou EÚ a SR. 

H. Kritériá pre výber projektov 

RO uvedie priamo v texte výzvy alebo presným odkazom na osobitný dokument kritériá 
pre výber projektov schválené monitorovacím výborom.  

I.  Spôsob financovania 



 
 

RO v tejto časti určí spôsob financovania v závislosti od charakteru prijímateľa 
a pravidiel platného Systému finančného riadenia (zálohové platby, predfinancovanie, 
refundácia). Zároveň RO určí formu finančného príspevku: nenávratná / návratná 

J. Splnenie podmienok ustanovených v osobitných predpisoch 

V tejto časti je RO oprávnený definovať podmienky vyplývajúce z osobitných predpisov, 
pričom minimálne sem zahrnie nasledujúce podmienky: 

a. Oprávnenosť z hľadiska pravidiel štátnej pomoci 

V prípade, ak sa v rámci príslušnej výzvy uplatňuje schéma štátnej pomoci/schéma 
pomoci de minimis, RO uvedie odkaz na podmienky týkajúce sa poskytovania štátnej pomoci 
priamym uvedením odkazu na schému štátnej pomoci/schému de minimis, resp. uvedeným 
konkrétnych podmienok v texte výzvy.  

b. Oprávnenosť z hľadiska verejného obstarávania na hlavné aktivity projektu 

V prípade, ak RO požaduje ako podmienku poskytnutia príspevku, aby žiadateľ mal 
v čase predloženia ŽoNFP zrealizované verejné obstarávanie, uvedie dané podmienky vo 
výzve. V danom prípade je súčasťou aj informácia, že v schvaľovacom procese ŽoNFP bude 
vykonaná aj kontrola VO, pričom kladný výsledok tejto kontroly bude podmienkou 
schválenia ŽoNFP.  

c. Neporušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania 

RO stanoví ako podmienku poskytnutia príspevku preukázanie, že žiadateľ neporušil 
zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie 5 rokov predchádzajúcich 
podaniu ŽoNFP.  

K.  Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku 
 

Ak z dôvodov špecifík OP RO určí vo vzťahu k schváleniu ŽoNFP ďalšie podmienky 
poskytnutia príspevku, ktoré nie je  možné zaradiť medzi ostatné skupiny podmienok 
poskytnutia príspevku, RO jednoznačne a jasne zadefinuje tieto podmienky v časti ,,ďalšie 
podmienky poskytnutia pomoci“. V prípade neaplikácie tejto skupiny podmienok poskytnutia 
príspevku RO túto časť výzvy vôbec neuvádza. V prípade projektov zameraných na 
budovanie infraštruktúry alebo spojenej so zhodnotením majetku, RO v danej časti definuje 
najmä skupinu podmienok poskytnutia príspevku vo vzťahu k vysporiadaniu majetkovo-
právnych vzťahov: 
 

a. Oprávnenosť z hľadiska vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov a povolení 
na realizáciu aktivít projektu 

RO uvedie v danej časti podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné vo vzťahu k realizácii 
projektu na hnuteľnom alebo nehnuteľnom majetku, ktorý má byť nadobudnutý a/alebo 
zhodnotený z prostriedkov NFP. V rovnakej časti uvedie RO súbor podmienok týkajúcich sa 



 
 

osobitných povolení, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou na realizáciu projektu (najmä 
stavebné povolenie, preukázanie akreditácie od stanoveného subjektu, povolenie na 
vykonávanie určitej špecifickej činnosti a pod.). RO je oprávnený v rámci tejto skupiny 
podmienok poskytnutia príspevku zadefinovať aj obmedzenia/špecifické podmienky týkajúce 
sa záložného práva na majetok, ktorý má byť nadobudnutý a/alebo zhodnotený z prostriedkov 
NFP alebo jeho časti. 

b. Povinnosť mať vydanú hodnotiacu správu projektového zámeru 

Uvedená podmienka je definovaná RO v prípade využitia dvojkolového výberu ŽoNFP. 

3. Prílohy výzvy 
 

1. Formulár ŽoNFP 
2. Príručka pre žiadateľa 
3. Zoznam merateľných ukazovateľov 
4. Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euroatom) 
č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov. 

5. Ďalšie prílohy (ak relevantné) 

 


