OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE
Názov výzvy:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na podporu inteligentných
inovácií v priemysle

Kód výzvy:

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15

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:

1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Schéma štátnej pomoci:

Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu v znení Dodatku
č. 3 (ďalej len „schéma štátnej pomoci na podporu inovácií“)

Typ výzvy:

Otvorená

Termín vyhlásenia:

12.02.2018

Spôsob hodnotenia:
uzavretie hodnotiaceho
kola 1

uzavretie hodnotiaceho
kola 2

uzavretie hodnotiaceho
kola 3. – n.

30.04.2018

31.07.2018

posledný pracovný deň každého
nasledujúceho nepárneho mesiaca

Výška NFP na 1 projekt:

Min.:
Max.:

100 000 EUR
2 000 000 EUR
Zároveň platí, že COV jedného investičného projektu nesmú presiahnuť 100
mil. EUR.
V prípade veľkých investičných projektov nesmie maximálna výška pomoci
prekročiť upravenú výšku pomoci vypočítanú podľa vzorca: maximálna výška
pomoci = R × (A + 0,50 × B + 0 × C), kde:
R je maximálna intenzita pomoci uplatniteľná v danej oblasti stanovenej v
schválenej mape regionálnej pomoci, ktorá je platná v deň poskytnutia pomoci a
nezahŕňa zvýšenú intenzitu pomoci pre MSP
A je počiatočných 50 mil. EUR oprávnených výdavkov, B je časť oprávnených
výdavkov od 50 mil. EUR do 100 mil. EUR a C je časť oprávnených výdavkov nad
100 mil. EUR.

Časová oprávnenosť
realizácie projektu:

Max.:

9 mesiacov
Do lehoty na realizáciu hlavnej aktivity projektu sa nezarátava čas trvania
okolností vylučujúcich zodpovednosť v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve
o poskytnutí NFP.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 30 000 000 EUR

Financovanie projektu
Maximálna intenzita pomoci v % je stanovená, v závislosti od miesta realizácie projektu a veľkosti podniku žiadateľa:
Žiadateľ/ Partner
(FO alebo PO oprávnená
na podnikanie)

Max. intenzita pomoci
výlučne zo zdrojov
EFRR v %

Min. výška spolufinancovania
zo zdrojov žiadateľa/
partnera v %

Nitriansky kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj

Mikro a malý podnik

45 %

55 %

Stredný podnik
Veľký podnik

35 %
25 %

65 %
75 %

Banskobystrický kraj
Žilinský kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

Mikro a malý podnik

55 %

45 %

Stredný podnik

45 %

55 %

Veľký podnik

35 %

65 %

Miesto realizácie
projektu

Spôsob financovania:
•

refundácia

•

predfinancovanie

•

kombinácia oboch spôsobov

Oprávnenosť žiadateľa
Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t. j.:
a)
b)

osoby zapísané v obchodnom registri;
osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia,

ktoré sú:
•

registrované na území SR a zároveň

•

od vzniku, ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov a zároveň

•

ku dňu predloženia ŽoNFP majú v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním
projektu, a to najneskôr v deň predchádzajúci vyhláseniu výzvy a zároveň najneskôr 12 mesiacov pred
predložením ŽoNFP a zároveň

•

sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
zákona.

V prípade fyzických osôb oprávnených na podnikanie sa za vznik subjektu považuje dátum vydania živnostenského
oprávnenia. V prípade osôb zapisovaných do obchodného registra sa za vznik subjektu považuje dátum zápisu do
obchodného registra.
V prípade osôb, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia musí oprávnený žiadateľ zároveň spĺňať
podmienku, že za posledných 36 mesiacov (ku dňu predloženia ŽoNFP) nedošlo k prerušeniu prevádzkovania
živnosti.
V prípade podnikov, ktoré vznikli splynutím, zlúčením alebo rozdelením, sa pre účely posúdenia doby podnikania a
doby zápisu činnosti započítava aj doba podnikania najdlhšie podnikajúcej zanikajúcej spoločnosti, ktorej imanie
alebo jeho časť prešla na nástupnícku spoločnosť.

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu
Projekty musia byť vo vecnom súlade s typom oprávnenej aktivity OP VaI, na realizáciu ktorej je vyhlásená táto výzva
a v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (ďalej len „RIS3 SK“).

V rámci špecifického cieľa 1.2.2: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách je pre
túto výzvu oprávnený typ aktivity:
•

Podpora zvyšovania kvality a efektivity výrobných a technologických procesov prostredníctvom
zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne v podnikoch
Hlavná aktivita:
•
podpora inteligentných inovácií
Predmet aktivity:
•

nákup dlhodobého majetku, za účelom implementácie niektorého/ých prvkov inteligentných riešení v
rámci existujúcej prevádzky podniku alebo jeho funkčného celku

Produkčný proces v rámci existujúcej prevádzky podniku (resp. v rámci jeho funkčného celku), ktorého inovácia
je predmetom realizácie projektu musí byť kvantifikovateľný, t.j. merateľný prostredníctvom parametrov/dátových
výstupov (projektová dátová zostava) príslušných výrobných zariadení.
Funkčný celok je jednoznačne vymedzený súbor strojov, zariadení a procesov s jasne definovaným vstupom a
výstupom fyzických produktov v rámci podniku.
Medzi prvky inteligentných riešení patria:
•

Kyber-fyzikálne systémy (CPS)

•

Digitalizácia výrobného procesu

•

Automatizácia výrobného procesu

•

Robotizácia výrobného procesu

•

Internet vecí (IoT)

•

Big Data

•

Systémy riadenia životného cyklu výrobku (Product Lifecycle Management Systems - PLM)

•

Digitálne dvojča (Digital Twin)

•

Exponenciálne technológie

•

Rozšírená realita

•

Nové senzory

Súčasne s vyššie uvedenými prvkami inteligentných riešení môže žiadateľ v rámci hlavnej aktivity projektu realizovať
aj opatrenia súvisiace so zabezpečením kybernetickej bezpečnosti.
Systémy zahŕňajúce princípy koncepcie inteligentného priemyslu sa vyznačujú novými charakteristickými znakmi,
medzi ktoré patria, napr.:
•

výroba je optimalizovaná z hľadiska celého podniku, jeho funkčného celku alebo výrobného úseku a
prebieha v prostredí fyzických výrobných zariadení a informačného systému s funkčným využitím dát

•

prevádzka strojov a zariadení a postupy vývoja a produkcie výrobkov sa uskutočňujú vo funkčných,
digitálne previazaných väzbách a v prípade potreby navzájom komunikujú s cieľom nájsť účinné a
efektívne riešenie

•

jednotlivé prvky výrobného, príp. podnikového procesu si navzájom vymieňajú údaje podľa aktuálnej
potreby

•

výrobné a podnikové systémy sú vzájomne riadené a prevádzkované v reálnom čase, prípadne s malým
oneskorením, umožňujúcim priamo ovplyvňovať prebiehajúci proces

•

výrobné systémy sú nastavené pre individualizáciu projektov pri zabezpečení ziskovosti ich produkcie

•

automatizované a inteligentne riadené systémy dokážu funkčne nahradiť ľudskú prácu primárne pri
fyzicky intenzívnych, rutinne opakovaných a inými spôsobmi zaťažujúcich činnostiach
Opatrenia na implementáciu inteligentných riešení v existujúcich a nových funkčných celkoch v rámci existujúcej
prevádzky podniku musia vyplývať z analýzy produkčného procesu podniku. Podkladom pre vypracovanie analýzy
produkčného procesu podniku musí byť projektová dátová zostava, t.j. dátový výstup z meraní na zariadeniach
funkčného celku, ktorý obsahuje súbor meracích protokolov a technickej dokumentácie, na základe ktorých sa
vypočítajú hodnoty príslušného/ých parametra/ov v rámci produkčného procesu podniku.
Zároveň musia byť splnené aj všetky nasledujúce podmienky:
1)

Výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť dosiahnutie inovácie procesu minimálne nízkeho
stupňa, čo znamená, že realizáciou inteligentných riešení musí dôjsť k zvýšeniu, na požadovanú úroveň,

minimálne jedného z nasledovných parametrov kvantifikujúcich produkčný proces v rámci podniku alebo jeho
funkčného celku:
•
Celková efektivita zariadenia (OEE - Overall Equipment Effectiveness) prostredníctvom zlepšenia
dostupnosti strojov, liniek, zariadení a technológií, zvýšenia výkonu zariadenia vyjadrené
priepustnosťou výroby - minimálna požadovaná úroveň zvýšenia o 1 %
•

Pridaná hodnota na výrobok - minimálna požadovaná úroveň zvýšenia o 5 %

•

Úspora fondu pracovného času ľudskej práce (v rutinných/monotónnych/fyzicky intenzívnych/
zdravie zaťažujúcich činnostiach) - minimálna požadovaná úroveň zvýšenia o 5 %

•

Parameter flexibility na zmeny výrobnej náplne (skrátenie času prechodu, t.j. pretypovanie
linky, zmena produktu vo výrobe) - minimálna požadovaná úroveň zvýšenia o 5 %

Súčasne s vyššie uvedenými parametrami produkčného procesu môže žiadateľ deklarovať aj zvýšenie parametra Využitie prediktívnej údržby (možnosť lepšieho využitia prevádzkového času bez porúch, opráv a údržby po
poruche). To znamená, že zvýšenie výlučne tohto parametra bez kombinácie s niektorým z vyššie uvedených
parametrov sa nepovažuje za splnenie tejto podmienky. Po realizácii projektu bude disponovať informačným
výstupom, ktorý na základe vyhodnocovania trendov v relevantných ukazovateľoch umožní načasovanie preventívnych
servisných zásahov.
Realizáciou projektu môže zároveň dôjsť aj k inovácii produktu a/alebo organizačnej inovácii (to znamená, že
inovácia produktu a/alebo organizačná inovácia je možná výlučne v kombinácií s inováciou procesu).
2)

Realizácia projektu musí predstavovať počiatočnú investíciu. Pod počiatočnou investíciou sa pre
potreby tejto výzvy rozumie investícia do hmotných a nehmotných aktív, ktorá sa týka zásadnej zmeny
celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne, pričom v prípade pomoci poskytnutej veľkému
podniku na zásadnú zmenu výrobného procesu musia oprávnené výdavky počiatočnej investície
prevyšovať odpisy aktív súvisiacich s činnosťou, ktorá sa má modernizovať, vykonané počas
predchádzajúcich troch fiškálnych rokov.

3)

Za oprávnené sa považujú iba projekty, ktoré sú v súlade s RIS3 SK:
•

zameranie predmetu projektu na niektorú/é z produktových línií stanovených v rámci jednej z
nasledovných domén:
Dopravné prostriedky pre 21. storočie
Priemysel pre 21. storočie
Zdravé potraviny a životné prostredie
a zároveň

•

4)

pôsobenie podniku žiadateľa v súlade so zameraním projektu:
v jednom z hlavných odvetví SK NACE, ktorými je charakterizovaná vyššie uvedená
doména, alebo
v niektorom z odvetví SK NACE reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci
príslušného hlavného odvetvia, pričom v danom prípade musí byť dodávateľom alebo
odberateľom v produkčnom procese podniku žiadateľa, ktorý je predmetom inovácie,
subjekt pôsobiaci v príslušnom hlavnom odvetví, v rámci ktorého je funkčná väzba
identifikovaná.
Realizáciou projektu, najneskôr k ukončeniu realizácie aktivít projektu, musí dôjsť k zabezpečeniu
prevádzkyschopnosti predmetu projektu, t.j. je potrebné zabezpečiť, aby bol predmet projektu
schopný prevádzky, pričom k uvedenému termínu nie je potrebné, aby bol predmet projektu uvedený
do produkčnej (riadnej) prevádzky. Najneskôr ku dňu predloženia prvej následnej monitorovacej správy
uviesť do riadnej prevádzky, resp. sfunkčniť alebo aplikovať tak, ako sa predpokladalo v schválenej
ŽoNFP.

Pomoc sa v rámci projektu, resp. jeho časti neposkytuje v odvetviach/činnostiach:
V zmysle čl. 1 ods. 2 a 3 všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách sa v rámci projektu neposkytuje:
1)
pomoc na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne pomoc priamo
súvisiacu s vyvážanými množstvami, so zriadením a prevádzkovaním distribučnej siete alebo inými bežnými
výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou
2)
pomoc, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred tovarom dovážaným

3)

pomoc podnikom pôsobiacim v sektore spracovania a marketingu poľnohospodárskych výrobkov, a to v týchto
prípadoch:
i.
ak je výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto výrobkov kúpených od
prvovýrobcov alebo umiestnených na trh príslušnými podnikmi

alebo
4)

ii.
ak je pomoc podmienená tým, že má byť čiastočne alebo úplne postúpená prvovýrobcom
pomoc na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie v zmysle rozhodnutia Rady 2010/787

V zmysle čl. 1 ods. 2 a 3, čl. 13 písm. a) a b) a čl. 14 ods. 16 všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách sa v
rámci projektu neposkytuje:
1)
2)
3)
4)

5)

pomoc v prospech činností v oceliarskom odvetví, odvetví ťažby uhlia, odvetví lodného staviteľstva alebo
odvetví syntetických vlákien;
pomoc pre odvetvie dopravy, ako aj na súvisiacu infraštruktúru a pomoc na výrobu energie, jej distribúciu a
súvisiacu infraštruktúru;
pomoc v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby;
pomoc v odvetví rybolovu a akvakultúry podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z
11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia
nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000;
pomoc žiadateľom/prijímateľom, ktorí v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o pomoc uskutočnili
premiestnenie do prevádzkarne, v ktorej sa má uskutočniť počiatočná investícia, na ktorú sa pomoc žiada a
ktorí plánujú takto urobiť do dvoch rokov od dokončenia počiatočnej investície, na ktorú sa pomoc žiada.

V zmysle čl. 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 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 sa v rámci projektu pomoc z EFRR neposkytuje na:
A.
B.
C.
D.

odstavenie alebo výstavbu jadrových elektrární
investície, ktorých cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov z činností uvedených v prílohe 1 k smernici
2003/87/ES
výrobu, spracovanie a uvádzanie tabaku a tabakových výrobkov na trh
investície do letiskovej infraštruktúry, pokiaľ nesúvisia s ochranou životného prostredia alebo ich nesprevádzajú
investície nevyhnutné na zmiernenie alebo zníženie negatívneho vplyvu tejto infraštruktúry na životné
prostredie

V zmysle čl. 1 ods. 5 všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách sa v rámci projektu pomoc neuplatňuje taktiež
v prípadoch, kedy jej obsah alebo podmienky s ňou spojené predstavujú porušenie právnych predpisov EÚ, pričom sa
jedná o:

a)

pomoc, pri ktorej je jej poskytnutie podmienené povinnosťou, aby prijímateľ mal hlavné sídlo v Slovenskej
republike alebo, aby mal sídlo predovšetkým v Slovenskej republike (požiadavka mať prevádzkareň alebo
pobočku v SR v čase vyplatenia pomoci je povolená)
b)
pomoc, pri ktorej je jej poskytnutie podmienené povinnosťou, aby prijímateľ používal domáce výrobky alebo
služby
c)
pomoc, ktorá obmedzuje možnosť prijímateľa využívať výsledky výskumu, vývoja a inovácií v iných členských
štátoch EÚ.
Ak podnik pôsobí vo vylúčenej oblasti a zároveň v oblasti, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti schémy štátnej pomoci
na podporu inovácií, pomoc poskytovaná v súvislosti s realizáciou oprávneného projektu nemôže byť využitá na
podporu aktivít spadajúcich do oblasti, na ktorú sa schéma štátnej pomoci na podporu inovácií nevzťahuje. Uvedené
musí byť zabezpečené primeranými prostriedkami, ako je oddelenie činností alebo rozlíšenie nákladov.

Oprávnenosť výdavkov realizácie
Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie z OP VaI, to znamená, že musia byť v súlade
s podmienkami oprávnenosti definovanými v prílohe č. 5 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov, pri zachovaní
podmienok oprávnenosti výdavkov uvedených v schéme štátnej pomoci uplatňovanej v rámci tejto výzvy.

Oprávnenosť miesta realizácie
Pre túto výzvu je oprávneným územím:

Región NUTS II

Región NUTS III

Západné Slovensko

Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj

Stredné Slovensko

Žilinský kraj, Banskobystrický kraj

Východné Slovensko

Prešovský kraj, Košický kraj

Pre posúdenie splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku je rozhodujúce miesto realizácie projektu, nie sídlo
Žiadateľa. Projekt môže byť realizovaný aj na viacerých miestach (uvedených v ŽoNFP), avšak vždy na oprávnenom
území. V prípade projektov realizovaných na miestach s rozdielnou intenzitou pomoci sa na všetky výdavky projektu
uplatní nižšia z možných intenzít pomoci.

Podstatné podmienky poskytnutia príspevku
Podnik žiadateľa je aktívny a nenachádza sa v nepriaznivej finančnej situácii
A.
Podnik žiadateľa musí byť aktívny overením prostredníctvom ukazovateľov:
Obrátka celkového majetku z tržieb vypočítaného ako podiel tržieb (súčet tržieb z predaja tovaru, vlastných
výrobkov a služieb) a hodnoty celkového majetku (suma všetkých aktív) podniku.
Ukazovateľ sa vypočíta za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré nie je účtovným obdobím kratším ako 12
mesiacov, za ktoré disponuje žiadateľ schválenou účtovnou závierkou, pričom jeho výška musí dosiahnuť minimálne
hodnotu na úrovni 0,20.
2)
Podiel hodnoty celkového majetku podniku (suma všetkých aktív podniku) a výšky celkových oprávnených
výdavkov projektu žiadateľa.
Ukazovateľ sa vypočíta za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré nie je účtovným obdobím kratším ako 12
mesiacov, za ktoré disponuje žiadateľ schválenou účtovnou závierkou, pričom jeho výška musí dosiahnuť minimálne
hodnotu na úrovni 0,62.
1)

B.
Podnik žiadateľa sa zároveň nesmie nachádzať v nepriaznivej finančnej situácii.
Posúdenie finančnej stability podniku žiadateľa sa uskutoční na základe vykonanej finančnej analýzy jeho historických
údajov, ktoré sú prezentované dosahovanými výsledkami podniku žiadateľa vypovedajúcimi o jeho hospodárení, o
jeho majetkových pomeroch, ako aj štruktúre financovania aktív podniku.
Splnenie uvedenej podmienky sa overí prostredníctvom finančnej analýzy, ktorú predstavuje index bonity,
vypočítaný za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré nie je účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov, za
ktoré disponuje žiadateľ schválenou účtovnou závierkou, pričom jeho hodnota nesmie byť rovná alebo nižšia ako
- 2.
Žiadateľ nesmie začať s prácami na projekte pred predložením ŽoNFP
Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov
V rámci kritérií bude kladený dôraz okrem iného aj na posúdenie príspevku projektu k dosahovaniu špecifického cieľa
OP VaI na základe princípu „Value for money“. Toto posúdenie sa vykonáva prostredníctvom hodnotiaceho kritéria
1.2 „Do akej miery prispieva projekt k dosiahnutiu špecifických cieľov OP?“. Vyjadruje pomer celkových oprávnených
výdavkov projektu a deklarovanej cieľovej hodnoty príslušného ukazovateľa projektu (kvantifikovaná miera príspevku
projektu k príslušnému špecifickému cieľu OP VaI). Výpočet hodnoty "Value for Money" sa v rámci tejto výzvy
posudzuje prostredníctvom ukazovateľa Potenciál tvorby pridanej hodnoty (PTPH).
Minimálna hranica, ktorú musí projekt dosiahnuť, aby splnil hodnotiace kritériá a teda podmienku splnenia kritérií
pre výber projektov, predstavuje 60 % z maximálneho počtu bodov, t. j. 27 bodov z maximálnych možných 44 bodov.
Podmienka zapojenia MSP
Žiadateľ, ktorý je veľkým podnikom, je povinný zabezpečiť zapojenie MSP do aktivít súvisiacich (resp.
nadväzujúcich, previazaných) s realizáciou hlavnej aktivity projektu.
Nehnuteľný majetok, v ktorom alebo v súvislosti s ktorým sa bude realizovať projekt, musí byť vo vlastníctve
žiadateľa, resp. žiadateľ musí mať k danému majetku iné právo (možná je aj kombinácia týchto právnych vzťahov)
a hnuteľný dlhodobý majetok, ktorý bude zhodnotený z NFP, musí byť vo vlastníctve žiadateľa.
Projekt musí byť z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej
činnosti na životné prostredie stanovenými zákonom o posudzovaní vplyvov.
Projekt nemôže mať nepriaznivý vplyv na územia sústavy NATURA 2000.

Verejné obstarávania
Žiadateľ/partner je povinný ku dňu predloženia ŽoNFP začať všetky verejné obstarávania súvisiace s hlavnou
aktivitou projektu, ktorú bude realizovať dodávateľsky a ktorej predmetom sú oprávnené výdavky projektu. Žiadateľ
nie je povinný mať ku dňu predloženia ŽoNFP začaté verejné obstarávanie na:
•

podlimitné zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu, ktoré bude
realizovať prostredníctvom elektronického trhoviska,

•

zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov,

•

zákazky, ktoré podliehajú výnimke podľa § 1 ods. 2 až 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Verejné obstarávanie sa bude považovať za začaté dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
alebo iného obdobného dokumentu, ktorým sa verejné obstarávanie vyhlasuje, na zverejnenie spôsobom
stanoveným zákonom o verejnom obstarávaní. Zverejnenie predbežného oznámenia alebo jeho zaslanie na
zverejnenie sa nepovažuje za začatie verejného obstarávania.
Spôsob podania ŽoNFP
Žiadateľ vyplní elektronický formulár ŽoNFP výlučne prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a následne predloží:
1)
formulár ŽoNFP vrátane všetkých príloh ŽoNFP elektronicky prostredníctvom verejnej časti
ITMS2014+
a zároveň
2)
formulár ŽoNFP bez príloh v písomnej forme, a to:
•

v elektronickej forme prostredníctvom elektronickej schránky poskytovateľa zriadenej v rámci Ústredného
portálu verejnej správy, podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým
podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo

•

podpísaný a opečiatkovaný formulár ŽoNFP v origináli v listinnej forme

Žiadateľ môže v rámci predmetnej výzvy predložiť iba jednu ŽoNFP.

