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Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

 

vydáva 
 

USMERNENIE č. 2 
k Výzve na predkladanie žiadostí 
 o nenávratný finančný príspevok 

 
 

Kód výzvy KaHR–111SP-1101 
 

 

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti  

Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery 

Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov  
 

Schéma štátnej pomoci 
na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle 

a v službách 
 

 

Dátum vydania usmernenia:      28. februára 2012 
Dátum uzávierky výzvy:                                               19. marca 2012 
Indikatívna výška finančných prostriedkov:   44 000 000 EUR 
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CIEĽ USMERNENIA  
Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len 
„usmernenie“) je spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy 
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom výzvy KaHR – 111SP – 1101 
(ďalej len „výzva“). 

 

ZMENY  DOKUMENTOV  V RÁMCI  VÝZVY  
Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty: 
 

• Príru čka pre žiadateľa v znení usmernenia č.1 v rámci výzvy na predkladanie žiadostí 
o NFP, kód KaHR – 111SP – 1101; 

 
Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva SR. Žiadateľom, ktorí 
vyplnili formuláre v pôvodnej verzii a už podali svoje žiadosti o NFP vykonávateľovi, bude 
umožnené, v prípade, ak to bude relevantné, doplniť požadované údaje, ktoré sa upravujú týmto 
usmernením. 

 
 

ZMENY V PRÍRU ČKE PRE ŽIADATE ĽA V RÁMCI  VÝZVY  NA 
PREDKLADANIE  ŽIADOSTÍ  O NFP 

  
Text Príručky pre žiadateľa je upravený nasledovne: 

 
1. V kapitole 3.4 Predloženie ŽoNFP sa vypúšťa nasledovný text: 
 
„Žiadateľ môže predložiť ďalšiu ŽoNFP v rámci novej výzvy tej istej Schémy: 

- v prípade, ak s ním bola podpísaná Zmluva o NFP: 
o až po úspešnom finančnom ukončení projektu,  
o resp. odstúpení od Zmluvy o NFP a vysporiadaní záväzkov z toho plynúcich 

- v prípade, ak bolo vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP (a zatiaľ nebola podpísaná Zmluva 
o  NFP) 

o až po úspešnom finančnom ukončení projektu,  
o resp. po uplynutí lehoty na prijatie (podpis) návrhu Zmluvy o NFP žiadateľom určenej 

v návrhu alebo doručením prejavu žiadateľa o odmietnutí návrhu na uzavretie Zmluvy 
o  NFP na adresu vykonávateľa 

- v prípade, ak bolo vydané rozhodnutie o neschválení ŽoNFP dňom jeho vydania 
- v prípade, ak žiadateľ zašle žiadosť o stiahnutie ŽoNFP z procesu konania o žiadosti o NFP 

pred vydaním rozhodnutia o ŽoNFP, dňom doručenia žiadosti o stiahnutie ŽoNFP na adresu 
vykonávateľa“ 

 
 
 


