OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE
Názov výzvy:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na
podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Digitálne
Slovensko a kreatívny priemysel

Kód výzvy:

OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-12

Prioritná os

1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Investičná priorita:

1.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a
synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím
prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu
technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb,
stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom
inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu,
pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných
kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia
technológií na všeobecný účel

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a
podnikateľskej sféry

Schéma
minimis:

pomoci

de

Schéma na podporu výskumu a vývoja v znení dodatkov č. 1 a 2

Typ výzvy:

Uzavretá

Termín vyhlásenia:

30.05.2019

Termín vyhlásenia:

30.08.2019

Výška NFP
projekt:

na

1 Minimálna výška NFP na projekt je 500 000 EUR.

Maximálna výška NFP na projekt je 2 000 000 EUR.
Podiel žiadneho zo subjektov projektového konzorcia (žiadateľ/partner) neprekročí 80%
hodnoty NFP poskytnutého na projekt. NFP podnikateľských subjektov projektového
konzorcia musí rešpektovať jeden z nižšie uvedených limitov:
a) Pomer hodnoty celkového majetku subjektu vo vzťahu k NFP neprekročí 0,62:1.
To znamená, že na 1 Euro NFP, je potrebné mať majetok v hodnote minimálne
0,62 EUR. Ukazovateľ sa vypočíta za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré
nie je účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov, za ktoré disponuje
schválenou účtovnou závierkou.
Alebo
b) Výška NFP neprekročí 35 % z priemerných tržieb za posledné tri roky (t. j.
priemerný čistý obrat v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za
posledné 3 ukončené účtovné obdobia, ktoré nie sú účtovným obdobím kratším
ako 12 mesiacov, za ktoré disponuje schválenými účtovnými závierkami.)
vynásobené dobou trvania projektu v rokoch (číslo zaokrúhlené na 1 desatinné
miesto).

Časová oprávnenosť
Max. dĺžka na realizáciu aktivít projektu je do 30.06.2023.
realizácie projektu:
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 16 500 000 EUR.

Financovanie projektu
Finančný príspevok bude žiadateľovi poskytnutý formou nenávratného finančného príspevku.
Zdroje financovania projektu sa skladajú: Európsky fond regionálneho rozvoja, štátny rozpočet a
spolufinancovanie zo strany prijímateľa/partnera.
Spolufinancovanie projektu, t. j. financovanie rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
je zabezpečené zo zdrojov žiadateľa/prijímateľa a partnera/partnerov.
Intenzity pomoci v prípade žiadateľov a partnerov, ktorí budú realizovať priemyselný výskum a/alebo
experimentálny vývoj a/alebo zriadenie a modernizáciu výskumných infraštruktúr:

Kategória pomoci

Priemyselný výskum

Priemyselný výskum
(ak projekt zahŕňa efektívnu spoluprácu
medzi navzájom nezávislými stranami
podľa stanovených podmienok)

Experimentálny vývoj

Experimentálny vývoj
(ak projekt zahŕňa efektívnu spoluprácu
medzi navzájom nezávislými stranami
podľa stanovených podmienok)
Pomoc na zriadenie a modernizáciu
výskumných infraštruktúr v zmysle
článku 26 všeobecného nariadenia o
skupinových výnimkách (oprávnené iba
pre žiadateľa)

Žiadateľ/Partner

Maximálna
intenzita
pomoci v (%)

Minimálna výška
spolufinancovania zo
zdrojov žiadateľa
/partnera v (%)

Malý podnik
a mikro podnik

70 %

30 %

Stredný podnik

60 %

40 %

Veľký podnik

50 %

50 %

Malý podnik
a mikro podnik

80 %

20 %

Stredný podnik

75 %

25 %

Veľký podnik

65 %

35 %

Malý podnik
a mikro podnik

45 %

55 %

Stredný podnik

35 %

65 %

Veľký podnik

25 %

75 %

Malý podnik
a mikro podnik

60%

40%

Stredný podnik

50%

50%

Veľký podnik

40%

60%

50%

50%

Malý podnik
a mikro podnik
Stredný podnik
Veľký podnik

„Efektívna spolupráca“ je spolupráca medzi najmenej dvoma nezávislými stranami, ktorej cieľom je výmena
poznatkov alebo technológií alebo dosiahnutie spoločného cieľa založeného na deľbe práce, kde strany spoločne
definujú rozsah projektu spolupráce, prispievajú k jeho realizácii a zdieľajú riziká i výsledky.
Zvýšené intenzity pomoci stanovené pre „priemyselný výskum“ a „experimentálny vývoj“ sa môžu uplatniť len za
splnenia jednej z týchto podmienok:
a)

Projekt zahŕňa efektívnu spoluprácu medzi podnikmi:
• musí zahŕňať spoluprácu medzi podnikmi, spomedzi ktorých aspoň jeden je MSP, alebo sa
uskutočňuje v najmenej dvoch členských štátoch, alebo v jednom členskom štáte a v
zmluvnej strane dohody o EHP,
•
žiadny z podnikov nesmie jednotlivo znášať viac ako 70% oprávnených výdavkov projektu.

b) Pri projekte efektívnej spolupráce medzi podnikom a jednou alebo viacerými výskumnými organizáciami:
• výskumné organizácie musia znášať aspoň 10 % oprávnených výdavkov projektu,
• majú právo uverejňovať výsledky vlastného výskumu.

Zmluvný výskum a/alebo vývoj a poskytovanie výskumných služieb sa nepovažujú za formu efektívnej
spolupráce.
Intenzity pomoci v prípade partnerov, ktorí budú realizovať nezávislý výskum a vývoj:
Žiadateľ/partner
(výskumná inštitúcia)

Maximálna
intenzita
príspevku v
(%)

Zdroje financovania
v pomere
EFRR/štátny
rozpočet SR

Minimálna výška
spolufinancovania zo
zdrojov Žiadateľa/partnera
v (%)

Organizácia štátnej správy

100 %

85 % / 15 %

0%

Ostatné subjekty verejnej správy

95 %

85 % / 10 %

5%

Mimovládne/Neziskové organizácie

95 %

85 % / 10 %

5%

Súkromné vysoké školy vrátane
právnických osôb vykonávajúcich
výskum a vývoj zriadených súkromnými
vysokými školami

90 %

85 % / 5 %

10 %

Oprávnenosť žiadateľa
Právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa §7 písm. a), b), c) a e) zákona č.172/2005 – konkrétne nasledovné
subjekty:
•

podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú
aj výskum a vývoj (akciová spoločnosť, družstvo, európska spoločnosť, európske družstvo, európske
zoskupenie hospodárskych záujmov, komanditná spoločnosť, komora (s výnimkou profesných komôr),
spoločnosť s ručením obmedzeným, verejná obchodná spoločnosť).

Oprávnenosť partnera
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými partnermi:
•

právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b), c), d) (nepodnikateľské výskumné
inštitúcie) a e) (podnikateľské výskumné inštitúcie) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory
výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej
štátnej správy v znení neskorších predpisov, t. j. subjekty zo:
− Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými
orgánmi štátnej správy
− verejné výskumné inštitúcie
− verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby
uskutočňujúce výskum a vývoj
− občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a
vývoj
− podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj

Žiadateľ/partner sa môže zapojiť do vyhlásených výziev na podporu strategických priemyselných výskumnovývojových centier, s kódmi výziev: OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-09, OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-10, OPVaIVA/DP/2019/1.2.1-11, OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-12 a OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-13 v akomkoľvek zložení projektového
konzorcia len raz.

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu
V rámci špecifického cieľa 1.2.1 „Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a
podnikateľskej sféry“ je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita definovaná OP VaI: Podpora individuálnych
priemyselných výskumno-vývojových centier.
Podnikateľské výskumné inštitúcie v rámci projektu môžu realizovať nasledovné oprávnené aktivity:
•
Priemyselný výskum (povinný typ aktivity pre každú podnikateľskú výskumnú inštitúciu)
•
Experimentálny vývoj (povinný typ aktivity pre minimálne 1 podnikateľskú výskumnú inštitúciu v projekte)

•
•

•
•

•

•

Zriadenie/modernizácia výskumnej infraštruktúry (voliteľný typ aktivity iba pre žiadateľa) v zmysle článku
26 všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách, pričom je potrebné v prípade tejto aktivity splniť
nasledovné podmienky:
žiadateľ, ktorý obstarával výskumnú infraštruktúru, musí byť výskumnou organizáciou (čo je splnené
podmienkou, že žiadateľ musí byť držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v zmysle §
26a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001
Z. z. o organizácii činnosti vlády),
musí ísť bezpodmienečne o výskumnú infraštruktúru v zmysle definície uvedenej v poznámke pod čiarou č.
36 – čo znamená, že nemôže ísť o infraštruktúru využívanú aj na výrobné účely – iné, ako výskumno-vývojové
činnosti sú vylúčené
výskumná infraštruktúra musí byť využívaná počas celej doby svojej životnosti na výskumno-vývojové aktivity
žiadateľa (projektové, interné, alebo v rámci realizácie zmluvného výskumu pre tretie strany, alebo
využívanú tretími stranami za odplatu zodpovedajúcu trhovým cenám – viď nižšie), o výskumná infraštruktúra
ako taká musí byť využívaná výskumnou komunitou (definovanou nariadením Rady (ES) č. 723/2009) - či už
zamestnancami žiadateľa, alebo zamestnancami iných výskumných organizácií, ktorí na nediskriminačnom a
otvorenom prístupe môžu túto výskumnú infraštruktúru využívať za odplatu – to znamená, že žiadateľ nemôže
využívať výskumnú infraštruktúru výhrade len pre svoje potreby, ale musí ju umožniť na transparentnom a
nediskriminačnom princípe umožniť využívať aj iným výskumným organizáciám (výskumnej komunite)
informácie o existencii takto obstaranej výskumnej infraštruktúre musia byť verejne k dispozícií (napríklad
na webovom sídle žiadateľa formou osobitnej podstránky), vrátane podmienok jej využívania platné pre iné
výskumné organizácie – túto podmienku je nevyhnutné plniť od momentu nákupu výskumnej infraštruktúry a
následne počas celej doby životnosti výskumnej infraštruktúry (t.j. nielen počas doby implementácie
projektu a počas doby jeho udržateľnosti),
musí ísť o obstaranie novej výskumnej infraštruktúry – to znamená, že žiadateľ ju ešte nemá vo svojom
vlastníctve a ešte nemá podpísanú zmluvu na jej výrobu/dodanie.

Nepodnikateľské výskumné organizácie v rámci projektu realizujú výhradne nezávislý výskum a vývoj.
Súčasne platí, že realizácia aktivít sa môže časovo prelínať.
Žiadny subjekt projektového konzorcia (žiadateľ/partner) nemôže znášať podiel na NFP vyšší ako 80%.
Predložený projekt spĺňa podmienku oprávnenosti, ak sú kumulatívne splnené všetky nasledujúce podmienky:
i.
ii.

plánovaný výskumný a/alebo vývojový výstup projektu 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 plánovaný výstup je verejne známy, prípadne dostupný;
výsledkom realizácie výskumných a/alebo vývojových aktivít projektu musia byť konkrétne výstupy ako napr.
laboratórny prototyp, technická výkresová dokumentácia, návrh nových postupov a/alebo 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).

Oprávnenosť výdavkov realizácie
Oprávnenými výdavkami sú výdavky vynaložené v súvislosti s realizáciou projektu, pričom musia byť priradené ku
konkrétnemu typu oprávnenej aktivity. V prípade projektov generujúcich príjem je oprávnenosť výdavkov
posudzovaná aj s ohľadom na výsledky finančnej analýzy projektu (Príloha č. 1.12b Žiadosti o NFP).
Výdavky vo vzťahu k dodávateľsko-odberateľským vzťahom medzi prijímateľom a partnerom súvisiace s projektom
nebudú považované za oprávnené.
Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov, ako aj stanovené limity, tvoria samostatnú Prílohu č. 4 tejto výzvy.

Oprávnenosť miesta realizácie
Za oprávnené miesto realizácie projektu sa považuje územie Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho,
Banskobystrického, Žilinského, Košického a Prešovského kraja (tzv. menej rozvinuté regióny na úrovni NUTS III).
Pre stanovenie oprávnenosti je rozhodujúce miesto realizácie projektu a nie sídlo žiadateľa/partnera.
V prípade realizácie aktivít projektu mimo oprávnené územie bude možné využiť tzv. 15 % flexibilitu, ktorá umožňuje
využiť maximálne 15 % z objemu rozpočtu projektu mimo oprávnené územie s pozitívnym efektom a prínosom pre
oprávnené územie. V prípade operácie mimo oprávneného územia sa uplatňuje čl. 70 (2) všeobecného nariadenia.

Podstatné podmienky poskytnutia príspevku
Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov
Hodnotiace kritériá platné pre projekty spolupráce akademického sektora s podnikateľským sektorom (aplikačnou
praxou), ktoré sú uvedené v hárku „4.4“ prílohy č. 1 daného dokumentu. Predkladaná ŽoNFP musí splniť kritériá pre
výber projektov, prostredníctvom ktorých je posudzovaná kvalitatívna úroveň predloženého projektu. Metodika a
spôsob overenia splnenia jednotlivých kritérií sú zhrnuté v hárku „Celkový prehľad HK pre DOP“ Prílohy č. 1 daného
dokumentu.
Vzhľadom na špecifiká tejto výzvy sa nebudú z tejto skupiny hodnotiacich a výberových kritérií uplatňovať nasledovné
kritériá:
•
•
•
•

kritérium 1.8 „Príspevok projektu k zintenzívneniu spolupráce akademického sektora s podnikateľským“
kritérium 1.9 „Miera zapojenia kapacít univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier na celkovom
žiadanom NFP“
kritérium 4.5 „Podiel výskumno-vývojových činností (tzv. mäkkých výdavkov) projektu na rozpočte projektu“
kritérium 4.8 „Príspevok projektu k tvorbe nových start-up a/alebo spin-off v rámci výskumných centier na
základe realizovaných aktivít“

Podmienka vo vzťahu k dĺžke existencie žiadateľa/partnera
Žiadateľ/partner musí existovať min. 36 mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP a zároveň:
•

•

Žiadateľ/partner, ktorý podlieha Schéme na podporu výskumu a vývoja v znení dodatkov č. 1 a 2
(podnikateľská výskumná inštitúcia) musí mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so
zameraním oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorom sa realizuje výskum a/alebo vývoj v rámci projektu, a to
najneskôr 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP.
Žiadateľ/partner, ktorý nepodlieha Schéme na podporu výskumu a vývoja v znení dodatkov č. 1 a 2 (s
výnimkou štátneho a verejného sektora VaV – t. j. nepodnikateľská výskumná inštitúcia z neziskového
sektora) musí mať minimálne 36 mesiacov pred podaním ŽoNFP v predmete činnosti zapísané činnosti v
oblasti výskumu a/alebo vývoja, ktoré sú relevantné v rámci predkladaného projektu.

Táto podmienka platí len pre podnikateľský a neziskový sektor. Neuplatňuje sa pre štátny sektor VaV, sektor
vysokých škôl a verejné výskumné inštitúcie.
Podmienka spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja
Žiadateľ/partner, najneskôr ku dňu podania žiadosti o NFP musí byť držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať
výskum a vývoj v zmysle § 26a Zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení
zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších
predpisov. Táto podmienka sa nevzťahuje na Slovenskú akadémiu vied v zmysle zákona č. 133/2002 Z. z., ktorá je v
zmysle tohto zákona samosprávnou vedeckou inštitúciou, na organizácie SAV v zmysle zákona č. 243/2017 Z. z. o
verejnej výskumnej inštitúcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na sektor vysokých škôl47 v zmysle zákona
č. 131/2002 Z. z.
Podmienka ekonomickej aktivity a priaznivej finančnej situácie žiadateľa/partnera
Žiadateľ/Partner – podnikateľská výskumná inštitúcia v rámci podnikateľského sektora musí byť aktívny v rámci
hospodárskej súťaže na trhu. Preukázanie aktívnosti podniku si žiadateľ/partner overí prostredníctvom obrátky
celkového majetku z tržieb (čistý obrat v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Novelizáciou zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve sa zmenila definícia čistého obratu a novelizáciou opatrenia MF SR č. 4455/2003-92 o
účtovnej závierke podnikateľov sa tento pojem dostáva do výkazu ziskov a strát na riadok číslo 1. Novelizácie
nadobudli účinnosť pre účtovné závierky zostavené k 31. decembru 2014 a neskôr.) vypočítaného ako podiel tržieb na
hodnote celkového majetku. Ukazovateľ sa vypočíta za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré nie je účtovným
obdobím kratším ako 12 mesiacov, za ktoré disponuje schválenou účtovnou závierkou, pričom jeho výška musí
dosiahnuť minimálne hodnotu na úrovni 0,2.
Žiadateľ/Partner sa zároveň nesmie nachádzať v nepriaznivej finančnej situácii. Splnenie uvedenej podmienky si
žiadateľ/partner overí prostredníctvom indexu bonity, vypočítaného za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré
nie je účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov, za ktoré disponuje schválenou účtovnou závierkou. Hodnota indexu
bonity nesmie byť ≤ -2.
Partner v rámci neziskového sektora si overuje finančnú a ekonomickú situáciu na základe ukazovateľa likvidity
II. stupňa a/alebo ukazovateľa celkovej úverovej zadlženosti vypočítaného za posledné ukončené účtovné
obdobie, ktoré nie je účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov, za ktoré disponuje schválenou účtovnou
závierkou. Partner v rámci neziskového sektora nespĺňa toto kritérium, ak likvidita II. stupňa je menšia ako 0,9,

pričom organizácia nie je schopná plniť svoje záväzky alebo celková úverová zadlženosť je väčšia ako 50%.
Nezisková organizácia musí splniť aspoň jedno z uvedených kritérií, buď likviditu II. stupňa alebo celkovú
úverovú zadlženosť. Partner si uvedené ukazovatele overí v rámci Prílohy formulára ŽoNFP č. 1.14 Model hodnotenia
subjektu neziskového sektora.
Podmienka vytvorenia partnerstva
V rámci projektu je povinné vytvorenie partnerstva, a to nasledovne:
•
•

minimálne s jednou ďalšou inštitúciou – buď s nepodnikateľskou výskumnou inštitúciou, alebo podnikateľskou
výskumnou inštitúciou
maximálny počet partnerov, ďalších inštitúcií je 2

Spôsob podania ŽoNFP
Žiadateľ vypracuje formulár ŽoNFP výlučne prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ vyplnením elektronického
formulára ŽoNFP, následne k nemu vo verejnej časti ITMS2014+ pripojí elektronické verzie všetkých povinných príloh
v súlade s inštrukciami uvedenými v kapitole 3.1 Príručky pre žiadateľa a výzve na predkladanie ŽoNFP.
Žiadateľ je v zmysle § 19 zákona o príspevku z EŠIF povinný predložiť ŽoNFP riadne, včas a vo forme určenej VA,
pričom všetky tieto tri podmienky musia byť splnené súčasne. Osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je
odlišná od štatutárneho orgánu, musí byť riadne splnomocnená na výkon úkonov viažucich sa ku konaniu o ŽoNFP
(úradne overené plnomocenstvo).
Žiadateľ predkladá ŽoNFP spolu s prílohami elektronicky prostredníctvom systému ITMS2014+ a zároveň písomne bez
príloh. Za písomné predloženie ŽoNFP sa považuje podanie do elektronickej schránky poskytovateľa (priamo z
prostredia ITMS2014+) zriadenej v rámci Ústredného portálu verejnej správy alebo predloženie ŽoNFP v listinnej
podobe v jednom origináli.
Procesný postup predloženia ŽoNFP, vrátane postupu pri získavaní prístupu do verejnej časti ITMS2014+ je definovaný
v Príručke pre žiadateľa, v časti 2. Vypracovanie a predloženie ŽoNFP, ktorá je Prílohou č. 2 tejto výzvy.
V prípade, že sa žiadateľ v rámci písomného predloženia rozhodne predložiť ŽoNFP v listinnej podobe, vytlačí zo
systému ITMS2014+ písomnú formu vyplneného formulára ŽoNFP, opatrí ju odtlačkom pečiatky (v prípade, že žiadateľ
má povinnosť používať pečiatku) a podpísanú štatutárnym orgánom žiadateľa, resp. splnomocnenou osobou predloží
v jednom origináli na adresu:
Výskumná agentúra
Sliačska 1, 831 02 Bratislava
a to jedným z nasledovných spôsobov:
•

osobne, v pracovné dni v čase 8:00 – 11:30 a 12:00 - 15:30,

•

doporučenou poštou,

•

kuriérskou službou.

V prípade, ak žiadateľ nepredloží ŽoNFP riadne, včas a v určenej forme v zmysle inštrukcií uvedených v Príručke pre
žiadateľa, VA zastaví konanie o ŽoNFP.
Ak vzniknú pochybnosti o splnení podmienok doručenia ŽoNFP riadne, včas a v určenej forme, bude VA
postupovať v zmysle § 19 ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF.

