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1. FORMÁLNE NÁLEŽITOSTI 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 

Prioritná os: 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch 

Investičná priorita: 3.1 – Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť, a to rozvíjaním 
vnútorného potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre konkrétne oblasti 
vrátane konverzie upadajúcich priemyselných regiónov a posilnenia 
prístupnosti a rozvoja špecifických prírodných a kultúrnych zdrojov 

Špecifický cieľ: 3.1 - Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných 
miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia 
priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických 
inovácií 

Schéma štátnej 
pomoci/Schéma pomoci 
de minimis: 

Neuplatňuje sa1 

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) 

1.1 Poskytovateľ  

Názov: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán 
pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch 
Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len „SO“) 

Adresa: Námestie SNP 33, 813 31  Bratislava 

1.2 Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku  

Typ výzvy: uzavretá 

Dátum vyhlásenia: 4. júl 2019 

Dátum uzavretia: 9. december 2019 

1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) 

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 87 819 458 EUR (zdroj EÚ) 
a je rozdelená medzi regióny nasledovne: 

Región 
(miesto realizácie projektu) 

Alokácia  
(zdroj EÚ v EUR) 

Viac rozvinutý región 14 818 790 

Menej rozvinutý región 73 000 668 

                                                           
1
 Poskytovanie nenávratného finančného príspevku žiadateľovi, resp. prijímateľovi podľa tejto výzvy nie je poskytovaním 

štátnej ani minimálnej pomoci. Prijímateľ bude poskytovať pomoc de minimis prostredníctvom jednotlivých programov, 
resp. služieb poskytovaných kreatívnym centrom pre podnikateľské subjekty v kultúrnom a kreatívnom priemysle. 
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K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v súlade 
so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 
2014 – 2020 (ďalej len „Stratégia financovania EŠIF“), ktorá je zverejnená na webovom sídle 
www.finance.gov.sk. Zdroje EÚ a zdroje štátneho rozpočtu tvoria spolu NFP. 

Indikatívna výška finančných prostriedkov je (v súlade s § 17 ods. 2 písm. f) zákona o príspevku z EŠIF2) 
formálnou náležitosťou výzvy. SO je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF oprávnený po 
zverejnení výzvy zmeniť formálne náležitosti výzvy v súlade s časťou 4 „Zmena a zrušenie výzvy“ tohto 
dokumentu. 

1.4 Financovanie projektu 

Financovanie celkových oprávnených výdavkov (ďalej len „COV“) projektu je v rámci tejto výzvy 
realizované v súlade s pravidlami stanovenými v Stratégii financovania EŠIF, ktoré určujú rozdelenie 
financovania podľa jednotlivých zdrojov (EÚ, štátny rozpočet a zdroje prijímateľa) pre rôzne skupiny 
subjektov. 
 

Katego ria regio nu/Ž iadateľ 

Maxima lna vý s ka prostriedkov  
zo zdrojov IROP v % z COV 

Minima lna vý s ka 
spolufinancovania 

zo zdrojov prijí mateľa 
v % z COV zdroje EÚ (EFRR)  štátny rozpočet  

Menej rozvinutý región 

1. Subjekty ústrednej správy – 
organizácie štátnej správy

3
 

85 % 15 % 0 % 

2. Subjekty ústrednej správy – 
ostatné subjekty verejnej správy

4
 

85 % 10 % 5 % 

3. Subjekty územnej samosprávy
5
 85 % 10 % 5 % 

Viac rozvinutý región 

4. Subjekty ústrednej správy – 
organizácie štátnej správy

3
 

50 % 50 % 0 % 

5. Subjekty ústrednej správy – 
ostatné subjekty verejnej správy

4
 

50 % 45 % 5 % 

6. Subjekty územnej samosprávy
5
 50 % 45 % 5 % 

1.5 Časový harmonogram posudzovania ŽoNFP  

Žiadateľ môže predložiť ŽoNFP kedykoľvek od vyhlásenia výzvy až do uzavretia výzvy. Riadnym 
doručením ŽoNFP na základe vyhlásenej výzvy v zmysle §19, ods. 2) zákona o príspevku z EŠIF začína SO 
konanie o ŽoNFP. Konanie o ŽoNFP zahŕňa proces príjmu a registrácie ŽoNFP, proces administratívneho 
overenia, odborného hodnotenia ŽoNFP, proces vydávania rozhodnutia a opravné prostriedky 
(neobligatórna časť procesu). Celý proces konania o ŽoNFP je popísaný v Príručke pre žiadateľa, ktorá 
tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy. 

                                                           
2
 Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
3
 V súlade s bodom 2.1 písm. a) Stratégie financovania EŠIF 

4
 V súlade s bodom 2.1 písm. b) Stratégie financovania EŠIF 

5
 V súlade s bodom 2.1 písm. c) a d) Stratégie financovania EŠIF 

http://www.finance.gov.sk/
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Žiadateľ je o výsledku konania o predloženej ŽoNFP informovaný prostredníctvom rozhodnutia SO 
o schválení ŽoNFP, o neschválení ŽoNFP alebo rozhodnutím o zastavení konania o ŽoNFP (ďalej aj 
„rozhodnutie“). V súlade s ustanoveniami § 19 ods. 11 zákona o EŠIF môže rozhodnutie o schválení vo 
výroku rozhodnutia obsahovať podmienky, ktorých splnenie musí žiadateľ preukázať pred uzavretím 
zmluvy, vrátane lehoty, v ktorej tak musí urobiť. 

SO vydá pre všetky ŽoNFP prijaté v rámci tejto výzvy rozhodnutia najneskôr do 70 pracovných dní od 
konečného termínu uzavretia výzvy. 

Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava lehota potrebná na predloženie chýbajúcich 
náležitostí zo strany žiadateľa, keďže dňom odoslania žiadosti na doplnenie chýbajúcich náležitostí 
žiadateľovi sa plynutie lehoty na vydanie rozhodnutia prerušuje. Prerušená lehota plynie ďalej dňom 
doručenia chýbajúcich náležitostí SO. 

Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa ďalej nezapočítava lehota na overenie podmienky poskytnutia 
príspevku Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov 
navrhovanej činnosti na životné prostredie zo strany koordinátora EIA. 

Uvedená lehota na vydanie rozhodnutia môže byť predĺžená v prípade udelenia výnimky zo Systému 
riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „Systém riadenia“) Centrálnym 
koordinačným orgánom (ďalej len „CKO“) v súlade s kapitolou 1.2, ods. 3 písm. d) Systému riadenia. SO 
požiada o udelenie výnimky v prípade, kedy nie je možné ukončiť konanie v určenej lehote.  

V prípade nedodržania, resp. predĺženia lehoty na ukončenie konania o ŽoNFP SO zverejní informáciu 
o dôvodoch nedodržania, resp. predĺženia lehoty na vydanie rozhodnutia o ŽoNFP, vrátane nového 
predpokladaného termínu na svojom webovom sídle http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-
dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch--2f0.html ako aj zaslaním informácie 
na kontaktné e-mailové adresy uvedené žiadateľmi v ŽoNFP. 

Táto výzva je vyhlásená vo forme uzavretej výzvy, to znamená, že ŽoNFP je možné predkladať len do 
dátumu uzavretia výzvy, ktorý je uvedený v časti 1.2 výzvy. 

1.6 Miesto a spôsob podania ŽoNFP 

Žiadateľ predkladá formulár ŽoNFP a všetky prílohy (s výnimkou tých, ktoré z technických príčin, napr. 
z dôvodu obmedzení veľkosti predkladaných príloh, nie je možné predložiť) elektronicky 
prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň predkladá formulár ŽoNFP (po jeho odoslaní spolu s prílohami 
prostredníctvom ITMS 2014+): 

 do e-schránky6 SO (Ministerstvo kultúry SR: ico://sk/00165182) a prílohy ŽoNFP, ktoré 
z technických príčin nie je možné predložiť prostredníctvom ITMS2014+, v listinnej podobe na 
doručovaciu adresu uvedenú nižšie  
 
alebo 
 

 v listinnej podobe spolu s prílohami ŽoNFP (ktoré z technických príčin nie je možné predložiť 
elektronicky prostredníctvom ITMS2014+) na doručovaciu adresu uvedenú nižšie. 

Dokumentácia predkladaná v listinnej forme sa predkladá v jednom originálnom vyhotovení a dvoch 
kópiách. 

                                                           
6
 Elektronické úložisko podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. Zasielanie cez e-schránku 
sa vykonáva priamo z prostredia ITMS2014+ ktorý je integrovaný s ústredným portálom verejnej správy) alebo cez webové 
sídlo www.slovensko.sk „Podania v procese implementácie EŠIF pre programové obdobie 2014-2020 (podania podporované 
v rámci ITMS2014+)“. 

http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch--2f0.html
http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch--2f0.html
http://www.slovensko.sk/
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Adresa na doručovanie dokumentov v listinnej podobe: 

Ministerstvo kultúry SR 
Sprostredkovateľský orgán IROP PO3 
Námestie SNP č. 33 
813 31  Bratislava 

a to jedným z nasledovných spôsobov: 

 osobne na podateľni Ministerstva kultúry SR7  v pracovných dňoch od 8:00 do 12:00 a od 12:30 
do 15:00, 

 doporučenou poštou, 

 kuriérskou službou. 

Žiadateľ je v zmysle § 19 zákona o príspevku z EŠIF povinný predložiť ŽoNFP riadne, včas a vo forme 
určenej vo výzve. 

Podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť na to, aby bola ŽoNFP predložená riadne, včas a vo forme určenej 
vo výzve, vrátane presného procesného postupu a technicko-organizačných náležitostí pri predkladaní 
ŽoNFP, ako aj postup pri získavaní prístupu žiadateľa do ITMS2014+, sú bližšie špecifikované v kapitole 
3.1 Príručky pre žiadateľa. 

V prípade, ak na základe overenia ŽoNFP (a splnomocnenia, ak za žiadateľa koná splnomocnená osoba) 
vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti splnenia podmienky doručenia ŽoNFP riadne, včas 
a vo forme určenej vo výzve, SO vyzve žiadateľa na doplnenie neúplných údajov, vysvetlenie nejasností 
alebo vysvetlenie nesprávne uvedených údajov zaslaním výzvy na doplnenie ŽoNFP v lehote min. 5 
pracovných dní. 

V prípade, ak žiadateľ nedoručí ŽoNFP riadne, včas alebo v určenej forme, SO zastaví konanie o ŽoNFP v 
zmysle § 20 ods. 1 písm. c) zákona o príspevku z EŠIF a o tejto skutočnosti a informuje žiadateľa. 

1.7 Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom 

Informácie týkajúce sa tejto výzvy môžu žiadatelia získať od SO na jeho webovom sídle: 
http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-
regionoch--2f0.html a zároveň jednou z nasledovných foriem: 

a) listinnou formou -  žiadatelia môžu svoje otázky posielať listom na adresu: 

Ministerstvo kultúry SR 
Sprostredkovateľský orgán IROP PO3 
Námestie SNP č. 33 
813   Bratislava 
 

b) elektronickou formou -  žiadatelia môžu svoje otázky posielať na e-mailovú adresu: 
soiroppo3@culture.gov.sk alebo do elektronickej schránky SO – MK SR: ico://sk/00165182 
 

Na žiadosti o informácie týkajúce sa tejto výzvy zasielané na SO listinne alebo elektronicky, odpovedá SO 
v lehote 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti na SO. Zároveň SO priebežne uverejňuje na 
svojom webovom sídle najčastejšie kladené otázky a odpovede (FAQ). 

Upozorňujeme žiadateľov, aby priebežne sledovali webové sídlo SO  
http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-

                                                           
7
 Námestie SNP č. 33, 813 31  Bratislava 

http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch--2f0.html
http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch--2f0.html
mailto:soiroppo3@culture.gov.sk
http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/faq-301.html
http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch--2f0.html
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regionoch--2f0.htmll, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace 
s vyhlásenou výzvou. 

Upozorňujeme žiadateľov, že SO bude v súlade so zákonom o e-Governmente komunikovať v procese 
konania o ŽoNFP so žiadateľom, ktorý má aktivovanú elektronickú schránku, elektronicky 
prostredníctvom elektronickej schránky. Pre účely tejto výzvy sa pod pojmom „písomne“ resp. 
„písomná forma“ považuje aj komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky na Ústrednom 
portáli verejnej správy, ak v tomto dokumente nie je uvedené inak. V prípade, ak žiadateľ nemá 
aktivovanú elektronickú schránku, SO bude komunikovať so žiadateľom listinnou formou na adresu 
uvedenú vo formulári ŽoNFP. Žiadateľ nesie zodpovednosť za prípadné chybné, nesprávne, či inak 
mätúce údaje uvedené v časti 3 formulára ŽoNFP a za dôsledky, ktoré z takýchto chýb môžu vyplynúť. 

2. PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU 

Podmienky poskytnutia príspevku predstavujú súbor podmienok overovaných SO v procese schvaľovania 
ŽoNFP (konanie o žiadosti podľa § 19 zákona o príspevku z EŠIF), ktoré musí žiadateľ / prijímateľ splniť 
na to, aby mu bol schválený a následne vyplatený príslušný NFP.  

Ak SO v čase medzi vydaním rozhodnutia o schválení ŽoNFP a uzavretím zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej 
len „zmluva o NFP“) zistí, že niektorá z podmienok poskytnutia príspevku nie je splnená, pristúpi 
k informovaniu štatutárneho orgánu SO o potrebe uplatnenia mimoriadneho opravného prostriedku 
v súlade s § 24 zákona o príspevku z EŠIF. 

V prípade nesplnenia podmienok uvedených vo výroku rozhodnutia o schválení, SO nepristúpi k zaslaniu 
návrhu zmluvy o NFP.  

Ak počas trvania zmluvného vzťahu medzi SO a prijímateľom (na základe uzavretej zmluvy o NFP) dôjde 
k zisteniu, že niektorá z podmienok poskytnutia príspevku nie je splnená, SO je oprávnený vyvodiť 
právne dôsledky vo vzťahu k prijímateľovi v súlade s príslušnými ustanoveniami uzavretej zmluvy o NFP. 

V nasledujúcej tabuľke je uvedené znenie a stručný popis podmienok poskytnutia príspevku. 
Podrobnejšia špecifikácia jednotlivých podmienok poskytnutia príspevku, ako aj spôsob preukázania ich 
splnenia a spôsob ich overovania zo strany SO, vrátane presnej špecifikácie požiadaviek na predloženie 
povinných príloh ŽoNFP, sú bližšie definované v kapitole 2 Príručky pre žiadateľa. 

2.1 Oprávnenosť žiadateľa 

P. 
č.  

Podmienka 
oprávnenosti 

Popis podmienky oprávnenosti 

1.  Právna forma  V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi subjekty verejnej 
správy8, a to: 

1. Subjekty ústrednej správy – organizácie štátnej správy3: 

2. Subjekty ústrednej správy – ostatné subjekty verejnej správy4 

3. Subjekty územnej samosprávy5 

Osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od 
štatutárneho orgánu žiadateľa, musí byť riadne splnomocnená na 

                                                           
8
  Subjekty podľa § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktoré sú zapísané v registri 

organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu v ústrednej správe a územnej 
samospráve 

http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch--2f0.html
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výkon predmetných úkonov. 

2.  Podmienka nebyť 
dlžníkom na daniach, 
vedených miestne 
príslušným daňovým 
úradom 

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na daniach, vedených miestne 
príslušným daňovým úradom v sume vyššej ako 40 EUR (nesmie mať 
daňové nedoplatky po lehote splatnosti dane v zmysle daňového 
poriadku9 v sume vyššej ako 40 EUR. 

3.  Podmienka nebyť 
dlžníkom poistného na 
zdravotnom poistení 

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení 
v žiadnej zdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné zdravotné 
poistenie v Slovenskej republike v sume vyššej ako 100 EUR10 vo 
vzťahu ku každej jednej zdravotnej poisťovni samostatne. 

4.  Podmienka nebyť 
dlžníkom na sociálnom 
poistení 

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na sociálnom poistení (vrátane 
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie11) v sume vyššej ako 40 
EUR. 

5.  Podmienka, že voči 
žiadateľovi nie je 
vedené konkurzné 
konanie, 
reštrukturalizačné 
konanie, nie je 
v konkurze alebo 
v reštrukturalizácií 

Voči žiadateľovi nesmie byť vedené konkurzné konanie, 
reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo 
v reštrukturalizácii. 

Podmienka sa nevzťahuje na žiadateľov, ktorými sú subjekty podľa 
§ 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii12. 

6.  Podmienka zákazu 
vedenia výkonu 
rozhodnutia voči 
žiadateľovi 

Voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia13. 

Podmienka poskytnutia príspevku sa netýka výkonu rozhodnutia voči 
členom riadiacich a dozorných orgánov žiadateľa, ale je relevantná vo 
vzťahu k subjektu žiadateľa. 

Podmienka sa nevzťahuje na žiadateľov, ktorými sú ústredné orgány 
štátnej správy (ministerstvá), ostatné ústredné orgány štátnej 
správy (iné než ministerstvá) a štátne rozpočtové organizácie. 

7.  Podmienka, že žiadateľ 
nie je podnikom 
v ťažkostiach 

Žiadateľ nesmie byť podnikom v ťažkostiach. 

Žiadateľmi nemôžu byť, v súlade s čl. 3 ods. 3 písm. d) nariadenia 
o EFRR14 podniky v ťažkostiach „ako sú vymedzené v právnych 
predpisoch Únie o štátnej pomoci“. 

Podmienka sa nevzťahuje na subjekty, ktorými sú ústredné orgány 

                                                           
9
 Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
10

 V zmysle definície dlžníka uvedenej v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 
Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

11
 V súlade o zákonom č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
12

 Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
13

 Výkonom rozhodnutia sa na účely tejto podmienky poskytnutia príspevku rozumie najmä výkon rozhodnutia, ktorý je 
upravený zákonom č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení 
ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. 

14
 Nariadenie (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 
podniky v ťažkostiach nepodporuje Európsky fond regionálneho rozvoja. 
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štátnej správy (ministerstvá), ostatné ústredné orgány štátnej 
správy (iné než ministerstvá) a štátne rozpočtové organizácie. 

8.  Podmienka finančnej 
spôsobilosti 
spolufinancovania 
projektu 

Žiadateľ musí byť finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu. 
Finančná spôsobilosť na spolufinancovanie projektu znamená, že 
žiadateľ má zabezpečené finančné prostriedky minimálne na 
spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu. 

Výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa sa stanovuje ako 
rozdiel medzi celkovými oprávnenými výdavkami projektu a žiadaným 
NFP. 

Podmienka sa nevzťahuje na žiadateľov, ktorými sú ústredné orgány 
štátnej správy (ministerstvá), ostatné ústredné orgány štátnej 
správy (iné než ministerstvá), štátne rozpočtové organizácie a štátne 
príspevkové organizácie. 

9.  Podmienka, že žiadateľ 
má schválený program 
rozvoja a príslušnú 
územnoplánovaciu 
dokumentáciu v súlade 
s ustanovením § 7 
ods. 6 alebo 
§ 8 ods. 6/§ 8a ods. 4 
zákona o podpore 
regionálneho rozvoja15 

Žiadateľ, ktorým je obec alebo VÚC, musí mať schválený program 
rozvoja obce/VÚC, resp. spoločný program rozvoja obcí a príslušnú 
územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 
(v prípade VÚC), alebo § 8 ods. 6 (v prípade obce), resp. § 8a ods. 4 
(v prípade spoločného programu rozvoja obcí) zákona o podpore 
regionálneho rozvoja. 

Podmienka sa vzťahuje výlučne na žiadateľov, ktorými sú obce 
a VÚC. 

10.  Podmienka, že žiadny 
člen štatutárneho 
orgánu žiadateľa, ani 
prokurista/i, ani osoba 
splnomocnená 
zastupovať žiadateľa 
v konaní o ŽoNFP 
neboli právoplatne 
odsúdení za trestný čin 
korupcie, za trestný čin 
poškodzovania 
finančných záujmov 
Európskej únie, za 
trestný čin legalizácie 
príjmu z trestnej 
činnosti, za trestný čin 
založenia, zosnovania 
a podporovania 
zločineckej skupiny, 
alebo za trestný čin 

Žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba 
splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP nemôžu byť 
právoplatne odsúdení za niektorý z nasledujúcich trestných činov: 

a) trestný čin korupcie (§ 328 - § 336 Trestného zákona16), 
b) trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie 

(§ 261 - § 263 Trestného zákona), 
c) trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§ 233 - § 234 

Trestného zákona),  
d) trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej 

skupiny (§ 296 Trestného zákona), 
e) trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej 

dražbe (§ 266 až § 268 Trestného zákona). 

                                                           
15

 Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Program rozvoja obce bol v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. účinným 
do 1.1.2015 uvádzaný pod zákonným názvom ako plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce. 

16
 Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 
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machinácie pri 
verejnom obstarávaní 
a verejnej dražbe 

11.  Podmienka, že žiadateľ 
nemá právoplatným 
rozsudkom uložený 
trest zákazu prijímať 
dotácie alebo 
subvencie, trest zákazu 
prijímať pomoc 
a podporu poskytovanú 
z fondov Európskej únie 
alebo trest zákazu 
účasti vo verejnom 
obstarávaní podľa 
osobitného predpisu17 

Žiadateľovi, ktorým je právnická osoba, nemôže byť právoplatným 
rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, 
trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ 
alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa zákona 
o trestnej zodpovednosti právnických osôb. 

Podmienka sa nevzťahuje na subjekty podľa § 5 ods. 1 zákona 
o trestnej zodpovednosti právnických osôb. 

2.2 Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 

P. č. Podmienka poskytnutia príspevku Popis podmienky poskytnutia príspevku 

12.  Podmienka oprávnenosti aktivít 
projektu 

Podpora v rámci tejto výzvy je zameraná na nasledujúce 
typy aktivít špecifického cieľa 3.1 IROP: 

A. Rozvoj kreatívneho talentu, jeho podnikateľského 
ducha a podpora netechnologických inovácií 
s použitím informačných technológií, a to 
prostredníctvom nasledovných hlavných aktivít 
projektu: 

1. Budovanie kreatívneho centra (ďalej aj „KC“) 

Táto aktivita zahŕňa vybudovanie špecifickej 
rozvojovej infraštruktúry KC (rekonštrukcia 
a modernizácia budov pre potreby zriadenia KC 
a obstaranie technológie pre činnosť KC), t.j. 
investícií do fyzickej infraštruktúry KC. 

Ide o povinnú aktivitu. 

2. Poskytovanie špecifických služieb KC 

Táto aktivita zahŕňa jednotlivé služby (v rámci 
programov podpory KKP) poskytované kreatívnym 
centrom (počas obdobia realizácie projektu). 

Ide o povinnú aktivitu. Bližšie informácie 
o minimálnom rozsahu tejto hlavnej aktivity sú 
uvedené v prílohe 2 výzvy Príručka pre žiadateľa. 

B. Podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging 

                                                           
17

 Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 



 

10 

talents), a to prostredníctvom nasledovnej hlavnej 
aktivity projektu: 

3. Emerging talents 

Táto aktivita je zameraná na zviditeľnenie 
produktov a služieb KKP prostredníctvom rôznych 
druhov propagačných aktivít ako sú napr. 
výstavno-prezentačné činnosti nekomerčného 
charakteru, zvyšovanie povedomia o KKP 
(konferencie, workshopy, kampane, prehliadky 
a pod.). 

Ide o nepovinnú aktivitu. 

Uzavretý zoznam typov programov a služieb, z ktorého si 
KC vyberá jednotlivé programy/služby, je uvedený 
v Príručke pre žiadateľa. Rámcový model poskytovania 
centralizovanej podpory prostredníctvom KC s bližším 
popisom jednotlivých služieb je popísaný v prílohe č. 7 
výzvy Model centralizovanej podpory, kapitola 3.4. 

Zároveň sú oprávnené aj podporné aktivity projektu 

13.  Podmienka že žiadateľ neukončil 
fyzickú realizáciu všetkých 
hlavných aktivít projektu pred 
predložením ŽoNFP 

Žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu všetkých 
oprávnených hlavných aktivít projektu pred predložením 
ŽoNFP na SO. 

2.3 Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu 

P. č. Podmienka poskytnutia príspevku Popis podmienky poskytnutia príspevku 

14.  Podmienka, že výdavky projektu 
sú oprávnené  

Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na 
financovanie z IROP, to znamená, že sú v súlade 
s podmienkami oprávnenosti výdavkov, definovanými 
v dokumente Podmienky oprávnenosti výdavkov, ktorý 
tvorí prílohu č. 4 výzvy. 

15.  Podmienka oprávnenosti 
výdavkov pre projekty generujúce 
príjem 

Projekty oprávnené na spolufinancovanie v rámci tejto 
výzvy sú projektmi, ktoré vytvárajú príjem podľa článku 61 
všeobecného nariadenia18 a majú potenciál vytvárať tzv. 
čistý príjem. 

Pri projektoch, ktoré vytvárajú príjem, je potrebné znížiť 
celkové oprávnené výdavky o čisté príjmy, aby bola 
zabezpečená primeraná výška pomoci, t.j. aby nedošlo 
k neadekvátnemu poskytovaniu finančných prostriedkov 

                                                           
18

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú 
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde 
a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006. 
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z IROP nad rámec skutočnej potreby projektu. 

Vzhľadom na uvedené je žiadateľ povinný vopred znížiť 
celkovú výšku oprávnených výdavkov o čistý príjem 
vytvorený projektom prostredníctvom výpočtu finančnej 
medzery vo finančnej analýze projektu v súlade s čl. 61 
ods. 3 písm. b) všeobecného nariadenia.  

Žiadateľ je povinný vytvoriť Fond budúcej prevádzky KC 
pre zabezpečenie udržateľnosti poskytovania služieb 
a programov KC v referenčnom období.  

2.4 Oprávnenosť miesta realizácie projektu 

P. č. Podmienka poskytnutia príspevku Popis podmienky poskytnutia príspevku 

16.  Podmienka, že projekt je 
realizovaný na oprávnenom území  

Oprávneným územím v rámci tejto výzvy sú katastrálne 
územia obcí vymenovaných v prílohe č. 8 výzvy. 

2.5 Kritériá pre výber projektov 

P. č. Podmienka poskytnutia príspevku Popis podmienky poskytnutia príspevku 

17.  Podmienka splnenia kritérií pre 
výber projektov 

Žiadateľ musí splniť kritériá pre výber projektov. Kritériá 
pre výber projektov schválené monitorovacím výborom 
pre IROP tvoria prílohu č. 6 výzvy „Kritéria pre výber 
projektov – hodnotiace a výberové kritériá“. 

Kritériá pre výber projektov pozostávajú z hodnotiacich 
kritérií a tzv. rozlišovacích kritérií. 

Hodnotiace kritériá sú aplikované odbornými 
hodnotiteľmi v procese odborného hodnotenia ŽoNFP. 
Prostredníctvom hodnotiacich kritérií posudzuje RO 
kvalitatívnu úroveň projektu predloženého 
prostredníctvom ŽoNFP. 

Rozlišovacie kritériá aplikuje SO iba v prípade, keď 
z disponibilnej alokácie určenej na výzvu nie je možné 
podporiť všetky ŽoNFP, ktoré splnili kritériá odborného 
hodnotenia. Rozlišovacími kritériami sa určí konečné 
poradie ŽoNFP podľa ktorého sa určí, ktoré ŽoNFP sa 
nachádzajú nad úrovňou disponibilnej alokácie výzvy 
a ktoré pod ňou. 

2.6 Spôsob financovania projektu 

P. č. Podmienka poskytnutia príspevku Popis podmienky poskytnutia príspevku 

18.  Podmienka relevantného spôsobu Spôsob financovania jednotlivých projektov, t. j. zálohové 
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financovania – predfinancovanie, 
zálohové platby, refundácia 

platby, predfinancovanie, refundácia, alebo kombinácia 
uvedených systémov, bude stanovený v zmluve 
o poskytnutí NFP v súlade s platným Systémom 
finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho 
fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na 
programové obdobie 2014 – 2020, ktorý je zverejnený na 
internetovej stránke: 

www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9348. 

V rámci tejto výzvy sa uplatňujú nasledovné spôsoby 
financovania:  
- refundácia,  
- predfinancovanie,  
- kombinácia oboch vyššie uvedených spôsobov 
financovania  

Forma poskytovaného príspevku: nenávratný finančný 
príspevok. 

2.7  Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z osobitných predpisov 

P. č. Podmienka poskytnutia príspevku Popis podmienky poskytnutia príspevku 

19.  Podmienky týkajúce sa štátnej 
pomoci a vyplývajúce zo schém 
štátnej pomoci/pomoci de 
minimis 

Oprávnené aktivity tak, ako sú stanovené touto výzvou nie 
sú poskytovaním štátnej pomoci prijímateľovi. 
Poskytovanie služieb v rámci KC podnikateľským 
subjektom v kultúrnom a kreatívnom priemysle bude 
prebiehať v súlade s uplatniteľnými predpismi pre 
poskytovanie štátnej, resp. minimálnej pomoci19. Ak 
žiadateľ/prijímateľ uvedené pravidlo poruší a nezachová 
striktne charakter svojho projektu v súlade s podmienkami 
tejto výzvy, nesie za svoje konanie plnú právnu 
zodpovednosť v súvislosti s porušením pravidiel týkajúcich 
sa štátnej pomoci. 

20.  Podmienka neporušenia zákazu 
nelegálneho zamestnávania 
štátneho príslušníka tretej krajiny 
za obdobie 5 rokov 
predchádzajúcich podaniu ŽoNFP 

Žiadateľ nesmie porušiť zákaz nelegálneho zamestnávania 
štátneho príslušníka tretej krajiny počas obdobia 5 rokov 
predchádzajúcich predloženiu ŽoNFP. 

2.8 Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku 

P. č. Podmienka poskytnutia príspevku Popis podmienky poskytnutia príspevku 

21.  Podmienka zabezpečenia Infraštruktúra KC môže byť prevádzkovaná 
žiadateľom/prijímateľom alebo prostredníctvom tretieho 

                                                           
19

 napr. nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de 
minimis 

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9348
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prevádzkovania infraštruktúry subjektu. 

V prípade, ak žiadateľ pristúpi k prevádzkovaniu 
infraštruktúry KC prostredníctvom tretieho subjektu, je 
povinný zabezpečiť toto prevádzkovanie plne v súlade 
s podmienkami definovanými v Príručke pre žiadateľa, 
kapitola 2.8.1 „Podmienka zabezpečenia prevádzkovania 
infraštruktúry“. 

22.  Podmienka mať vysporiadané 
majetkovo-právne vzťahy 
a povolenia na realizáciu aktivít 
projektu 

Podmienka vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov: 

Žiadateľ musí preukázať, že má vypriadané majetkovo-
právne vzťahy k nehnuteľnostiam, na ktorých bude 
projekt realizovaný, tie musia byť vo výlučnom vlastníctve 
subjektu verejnej správy alebo v jeho správe20. 

Podmienka mať povolenie na realizáciu aktivít projektu: 

Žiadateľ je povinný disponovať právoplatným povolením 
na realizáciu projektu vydaným príslušným povoľovacím 
orgánom (napr. stavebné povolenie), resp. iným 
povolením/vyjadrením v súlade s platnou právnou 
úpravou (napr. ohlásenie drobnej stavby), vrátane 
príslušnej projektovej dokumentácie (ak relevantné). 

Žiadateľ je povinný preukázať splnenie podmienky mať 
povolenia na realizáciu aktivít projektu, najneskôr pred 
podpísaním zmluvy o NFP. 

Žiadateľ predkladá príslušnú projektovú dokumentáciu, 
ktorá je/bude predmetom povoľovacieho konania 
k ŽoNFP. 

23.  Oprávnenosť z hľadiska 
preukázania súladu 
s požiadavkami v oblasti 
posudzovania vplyvov 
navrhovanej činnosti na životné 
prostredie 

Žiadosť o NFP musí byť z hľadiska navrhovanej činnosti 
v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov 
navrhovanej činnosti v súlade so zákonom o posudzovaní 
vplyvov21. V prípade, ak v rámci navrhovanej činnosti došlo 
k zmene, zmena navrhovanej činnosti musí byť rovnako 
v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvu 
navrhovanej činnosti v súlade so zákonom o posudzovaní 
vplyvov. Závery uvedené v záverečnom stanovisku 
z posudzovania vplyvov na životné prostredie (ak 
navrhovaná činnosť alebo jej zmena podlieha povinnému 
hodnoteniu alebo ak z rozhodnutia zo zisťovacieho 
konania vyplynulo, že sa navrhovaná činnosť alebo jej 
zmena bude ďalej posudzovať podľa zákona 
o posudzovaní vplyvov) musia byť zohľadnené v povolení 
na realizáciu projektu, resp. v zmene takéhoto povolenia 
(t.j. uvedené platí rovnako aj v prípade zmien v povolení 

                                                           
20

 Správou majetku sa rozumie: správa majetku štátu podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 
predpisov, správa majetku obcí podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a správa majetku 
VÚC podľa zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, 

21
 zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
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na realizáciu projektu).  

24.  Oprávnenosť z hľadiska súladu 
s HP 

Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí byť v súlade 
s horizontálnymi princípmi udržateľný rozvoj, rovnosť 
mužov a žien a nediskriminácia, ktoré sú definované 
v Partnerskej dohode na roky 2014 – 2020 a v čl. 7 a 8 
všeobecného nariadenia a v kapitole 5 Príručky pre 
žiadateľa. 

Žiadateľ po ukončení realizácie aktivít projektu informuje 
RO/SO pre IROP, či boli voči nemu uplatnené ekonomické 
alebo fiškálne nástroje, najmä pokuty a poplatky resp. iné 
sankčné mechanizmy podľa uplatňovania zásady 
„znečisťovateľ platí“. 

Žiadateľ uvedie vo formulári ŽoNFP v časti „12. Verejné 
obstarávanie“ oblasti uplatnenia zeleného verejného 
obstarávania22. V prípade použitia zeleného VO na nákup 
grafického a kopírovacieho papiera, kancelárskych 
a zobrazovacích zariadení, žiadateľ vyberie predmetné iné 
údaje z prílohy č. 3 výzvy.  

25.  Podmienka poskytnutia príspevku 
z hľadiska definovania 
merateľných ukazovateľov 
projektu 

Výstupy/výsledky, ktoré majú byť dosiahnuté realizáciou 
aktivít projektu musia byť kvantifikované prostredníctvom 
merateľných ukazovateľov definovaných v prílohe č. 3 
výzvy - Merateľné ukazovatele na projektovej úrovni.  

26.  Podmienka zamedzenia 
duplicitného financovania 

Žiadateľ na oprávnené výdavky uvedené v projekte 
nemôže súčasne žiadať ich financovanie z iných verejných 
zdrojov. Zároveň musí byť splnená podmienka, že na 
oprávnené výdavky, ktoré sú predmetom ŽoNFP 
v minulosti nebol poskytnutý príspevok z verejných 
prostriedkov ani z Recyklačného fondu. 

27.  Maximálna a minimálna výška 
príspevku 

Minimálna výška NFP: 1 mil. EUR  

Maximálna výška NFP: 18 mil. EUR 

  

                                                           
22

  Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016 - 2020 



 

15 

3. OVEROVANIE PODMIENOK POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU A ĎALŠIE 
INFORMÁCIE K VÝZVE  

3.1 Overovanie podmienok poskytnutia príspevku 

SO v konaní o ŽoNFP overuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku v súlade s výzvou 
a dokumentmi, na ktoré sa výzva odvoláva. Konanie o ŽoNFP začína doručením ŽoNFP na adresu SO, 
resp. uložením ŽoNFP do e-schránky SO a prebieha v rámci nasledujúcich základných fáz: 

1. administratívne overenie, 
2. odborné hodnotenie a výber, 
3. opravné prostriedky (nepovinné časť konania) 

SO je oprávnený overiť podmienky poskytnutia príspevku alebo niektoré z podmienok poskytnutia 
príspevku v rámci konania o ŽoNFP priamo na mieste u žiadateľa. 

Bližšie informácie o postupe SO v rámci jednotlivých fáz konania sú uvedené v kapitole 4 Príručky pre 
žiadateľa. 

O ŽoNFP v rámci tejto výzvy môže byť v súlade so zákonom o príspevku z EŠIF rozhodnuté nasledovne: 

1. vydaním rozhodnutia o schválení ŽoNFP (v súlade s ustanoveniami § 19 ods. 11 zákona o EŠIF 
môže rozhodnutie o schválení vo výroku rozhodnutia obsahovať podmienky, ktorých splnenie 
musí žiadateľ preukázať pred uzavretím zmluvy, vrátane lehoty, v ktorej tak musí urobiť.) , 

2. vydaním rozhodnutia o neschválení ŽoNFP, 
3. vydaním rozhodnutia o zastavení konania o ŽoNFP. 

3.1.1 Zásobník projektov 

Využitie zásobníka projektov (v súlade s § 21 zákona o príspevku z EŠIF) 

V rámci tejto výzvy môže SO využiť tzv. zásobník projektov, t.j. zmeniť právoplatné rozhodnutie 
o neschválení ŽoNFP a rozhodnúť o schválení ŽoNFP za predpokladu, že budú splnené všetky nasledovné 
podmienky: 

- rozhodnutie o neschválení ŽoNFP bolo vydané len z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 
určených vo výzve a dôvod neschválenia bol explicitne uvedený v rozhodnutí o neschválení 
ŽoNFP, 

- SO disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami určenými na zabezpečenie financovania 
projektu, ktorý je predmetom ŽoNFP, 

- žiadateľ preukázateľne spĺňa podmienky poskytnutia príspevku určené vo výzve – overenie 
podmienok poskytnutia príspevku je predpokladom zmeny rozhodnutia o neschválení ŽoNFP, 

- žiadateľ so zmenou rozhodnutia súhlasí – nakoľko od vydania rozhodnutia mohol uplynúť dlhší 
čas a žiadateľ nemusí mať už záujem na schválení ŽoNFP, t.j. je podmienkou zmeny rozhodnutia 
aj súhlas žiadateľa so zmenou rozhodnutia. 

SO je pri rozhodovaní o zmene rozhodnutia o neschválení ŽoNFP na rozhodnutie o schválení ŽoNFP 
viazaný poradím ŽoNFP, ktoré bolo určené na základe aplikácie kritérií pre výber projektov v konaní 
o ŽoNFP, pričom najprv koná o ŽoNFP, ktorá dosiahla najvyššie umiestnenie spomedzi ŽoNFP, ktoré 
nebolo možné schváliť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených vo výzve. 

Využitie zásobníka projektov je na výlučnom rozhodnutí a aj v prípade uvoľnenia dostatočných 
finančných prostriedkov nie je SO povinný zmeniť rozhodnutie podľa predchádzajúceho odseku a môže 
rozhodnúť o využití disponibilných finančných prostriedkov iným spôsobom (napr. vyhlásiť novú výzvu). 
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3.2 Zverejňovanie informácií 

SO zverejní na webovom sídle  http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-

kreativneho-potencialu-v-regionoch--2f0.html do 60 pracovných dní od skončenia konania o ŽoNFP Zoznam 
schválených ŽoNFP a Zoznam neschválených ŽoNFP v poradí určenom na základe aplikácii kritérií pre 
výber projektov. V Zozname schválených a neschválených ŽoNFP sa zverejňujú údaje v rozsahu podľa 
§ 48 ods. 1 a ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF. 

Zároveň CKO zverejňuje na svojom webovom sídle údaje o zmluvách, ktoré nadobudli účinnosť, resp. 
o právoplatných rozhodnutiach podľa § 16 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF, v rozsahu podľa § 48 ods. 5 
zákona o príspevku z EŠIF. 

Žiadateľ berie na vedomie, že zverejňované informácie, ktoré sú považované za osobné údaje, sú SO 
a CKO oprávnení zverejniť aj bez osobitného súhlasu žiadateľa v súlade s § 47 zákona o príspevku z EŠIF. 

3.3 Uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP 

Po schválení ŽoNFP zašle SO návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP žiadateľovi: 

a) ktorému rozhodnutie o schválení ŽoNFP nadobudlo právoplatnosť a 
b) ktorý splnil podmienky určené vo výroku rozhodnutia o schválení ŽoNFP podľa § 19 ods. 11 

zákona o príspevku z EŠIF, ak boli podmienky vo výroku rozhodnutia určené a  
c) ktorý poskytol súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP. 

Bližšie podrobnosti a procesný postup pri uzatváraní zmluvy o NFP je uvedený v kapitole 6 Príručky pre 
žiadateľa.  

Podmienky poskytnutia príspevku stanovené v tejto výzve sú predmetom overovania v konaní o ŽoNFP 
a musia byť splnené bez ohľadu na skutočnosť, či ich úplné znenie je priamo uvedené v texte výzvy alebo 
je uvádzané, resp. bližšie popísané v dokumente/dokumentoch, na ktoré sa táto výzva odvoláva.  

Vzor zmluvy o NFP je zverejnený na webovej stránke http://www.culture.gov.sk/podporaprojektov-
dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/dokumenty-2fb.html. 

Poskytovateľ bude pri príprave Zmluvy o NFP vychádzať z aktuálne platného vzoru zmluvy o NFP, pričom 
zohľadní špecifiká vzťahujúce sa k predmetnej výzve. 

  

http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch--2f0.html
http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch--2f0.html
http://www.culture.gov.sk/podporaprojektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/dokumenty-2fb.html
http://www.culture.gov.sk/podporaprojektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/dokumenty-2fb.html
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4. IDENTIFIKÁCIA SYNERGICKÝCH A KOMPLEMENTÁRNYCH ÚČINKOV 

 

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

Priorita: 6 Podpora sociálneho začleňovania, zmierňovania chudobý a hospodárskeho rastu vo 
vidieckych oblastiach 

Tematický cieľ: 9 – Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek 
diskriminácii 

Fokusová oblasť: 6b – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Opatrenie: 7- Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 

Špecifický cieľ:  Vytváranie, zlepšovanie alebo rozširovanie miestnych služieb vrátane 
voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry" 

Zameranie výzvy: Číslo výzvý:  22/PRV/2017  Podpora na investície do výtvárania, 

zlepšovania alebo rozširovania miestných základných služieb pre vidiecke obývateľstvo 

vrátane voľného času a kultúrý a súvisiacej infraštruktúrý. 

Bližšie informácie o synergickej výzve:  

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1185&navID2=1185&sID=43&id=12381 

https://www.apa.sk/podopatrenie-7-4 

Dátum zverejnenia výzvy: 31.5.2017 

informácia o oblastiach, v rámci ktorých dochádza k synergii či komplementárnym 
účinkom: 

iná oblasť:  

Oprávneným územím pre realizáciu projektov kreatívných centier je územie udržateľného 
mestského rozvoja (estskej funkčnej oblasti) príslušného krajského mesta SR a okresných 
miest, avšak v súvislosti s činnosťou kreatívných centier sa predpokladá pozitívný dopad aj na 
ekonomický rozvoj vidieckých oblastí príslušných regiónov (krajov SR) v segmente kultúrneho 
a kreatívneho priemýslu, a to v podobe podpory rozvoja podnikania a vzniku pracovných 
príležitostí, čo korešponduje s nastavením fokusovej oblasti 6b programu rozvoja vidieka pre 
obce do 1000 obývateľov. 

 

Program: Program rozvoja vidieka 

Priorita: 6 Podpora sociálneho začleňovania, zmierňovania chudobý a hospodárskeho rastu vo 
vidieckych oblastiach 

Tematický cieľ: 9 – Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek 
diskriminácii 

Fokusová oblasť: 6b – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

Opatrenie: 19- Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER 

Zameranie výzvy: Podpora na výkonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja 
vedeného komunitou 

Aktivitý spojené s riadením výkonávania, animáciou a oživovaním stratégií CLLD – stratégie 
MAS. 

Bližšie informácie o synergickej výzve:  

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1185&navID2=1185&sID=43&id=12381 
http://www.apa.sk/index.php?navID=735&ofs1=5 

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1185&navID2=1185&sID=43&id=12381
https://www.apa.sk/podopatrenie-7-4
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1185&navID2=1185&sID=43&id=12381
http://www.apa.sk/index.php?navID=735&ofs1=5
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Predpokladaný mesiac zverejnenia výzvy: jún 2017, január 2018 

informácia o oblastiach, v rámci ktorých dochádza k synergii či komplementárnym 
účinkom: 

iná oblasť:  

Aktivitý realizované v rámci výzvý IROP PO3 a PRV môžu výkazovať sýnergický efekt pri 
dosahovaní zvýšovania konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov. Prostredníctvom 
výzvý IROP v súvislosti s činnosťou kreatívných centier sa predpokladá pozitívný dopad aj na 
ekonomický rozvoj vidieckých oblastí príslušných regiónov (krajov SR) v segmente kultúrneho 
a kreatívneho priemýslu. V prípade investícií na obnovu a rozvoj obcí a zvýšovanie kvalitý 
života obývateľov je doplnkovosť zabezpečená rozdielným zameraním investícií, kedý podpora 
z EFRR bude zameraná na zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckými rozvojovými 
centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach. 

 

Operačný program: INTERREG EUROPE 

Prioritná os: 2 Konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov 

Tematický cieľ: 3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, sektora poľnohospodárstva 
a sektora rybárstva a akvakultúry 

Investičná priorita: 3(d)  Podpora kapacít MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych 
a medzinárodných trhoch a zapojenie sa do procesov inovácií 

Špecifický cieľ: 2.1 Zlepšiť implementáciu politík a programov regionálneho rozvoja, 
najmä programov zameraných na investovanie do rastu a zamestnanosti a  pokiaľ je to 
relevantné, programov EÚS podporujúcich MSP vo všetkých fázach ich životného cyklu 
s cieľom rozvíjať a dosahovať rast a zapájať sa do inovácií. 

Zameranie výzvy: Výzva Interreg Europe podporuje partnerské projektý založené na 
medzinárodnej spolupráci v oblasti výskumu a technologického vývoja, konkurencieschopnosti 
malých a stredných podnikov, nízkouhlíkového hospodárstva a životného prostredia.  

Jedným z cieľov výzvý je tvorba, rozvoj a rast MSP, prostredníctvom podnikateľských zručností 
alebo výužitím potenciálu podnikov výtvoriť nové alebo výužiť existujúce trhové príležitosti. 
V ďalšej fáze je to podpora konkurencieschopnosti MSP a inovácií (ktoré pomáhajú pri tvorbe 
pracovných miest), čo prispieva k zvýšeniu zamestnanosti. V rámci daného konkrétneho cieľa 
je prierezovou  témou aj podpora MSP v zavádzaní IKT.  

Bližšie informácie o synergickej výzve:  
https://www.interregeurope.eu/projects/ 

https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/2787/third-call-projects-approved/ 

Mesiac zverejnenia výzvy:  Interreg Europe usporiadala štyri výzvy na predkladanie 
návrhov projektov: 2015, 2016, 2017 a 2018 

informácia o oblastiach, v rámci ktorých dochádza k synergii či komplementárnym 
účinkom: 

iná oblasť:  

Aktivitý realizované v rámci výziev Interreg Europe a IROP  môžu   výkazovať sýnergický efekt 
v dosiahnutí zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov (MSP). Aktivitý 
programu Interreg Europe sú v rámci špecifického cieľa 2.1 zamerané širšie na spoluprácu pri 
rôznorodej podpore MSP vo všetkých fázach podnikateľského cýklu zo straný verejného 
a neziskového sektora. 

 

 

https://www.interregeurope.eu/projects/
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/2787/third-call-projects-approved/
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Operačný program: Výskum a inovácie 

Prioritná os: 3  Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP 

Tematický cieľ: 3  Žvýšenie konkurencieschopnosti MSP 

Investičná priorita: 3.1  Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia výužívania 
nových nápadov v hospodárstve a podporý zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom 
podnikateľských inkubátorov 

Špecifický cieľ: 3.1.1  Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP 

Zameranie výzvy: Podpora konkurencieschopnosti nových a začínajúcich MSP 

Bližšie informácie o synergickej výzve:  

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/22112016-
v%C3%BDzva-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-
nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-zameran%C3%A1-na-
podporu-nov%C3%BDch-a-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-a-
stredn%C3%BDch-podnikov/ 
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/narodne-projekty/narodny_projekt_npc_v_regionoch/ 

Mesiac zverejnenia výzvy: 22.12.2016 

informácia o oblastiach, v rámci ktorých dochádza k synergii či komplementárnym 
účinkom: 

iná oblasť:  

Aktivitý realizované v rámci výzvý OPVaI sú smerované na organizovanie školení 
a vzdelávacích programov zamerané na prípravu podnikateľov a začínajúcich podnikateľov, 
poradenstvo pre nepodnikateľov resp. začínajúcich podnikateľov ako aj etablované MSP. 
Prostredníctvom výzvý IROP je možné v rámci oprávnených aktivít financovať obstaranie 
hmotného a nehmotného majetku pre účelý rozvoja kreatívneho potenciálu MSP a pre účelý 
tvorbý nových pracovných miest v sektore kultúrneho a kreatívneho priemýslu. 

 

Operačný program: Výskum a inovácie 

Prioritná os: 3  Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP 

Tematický cieľ: 3  Žvýšenie konkurencieschopnosti MSP 

Investičná priorita: 3.3 Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj 
produktov 

Špecifický cieľ: 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja 

Zameranie výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom 
grantov a finančných nástrojov (úverové programý pre rôzne segmentý MSP, resp. rôzne 
tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP).  Rozvoj existujúcich MSP za 
účelom výtvorenia predpokladu pre následnú kooperáciu MSP v rámci lokálných produkčných 
sýstémov s veľkými domácimi a nadnárodnými spoločnosťami. 

Bližšie informácie o synergickej výzve:  
https://www.opvai.sk/media/99206/vyzva_331-8_usmernenie_3.pdf 

Mesiac zverejnenia výzvy: 12.9.2017 

informácia o oblastiach, v rámci ktorých dochádza k synergii či komplementárnym 
účinkom: 

iná oblasť:  

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/22112016-v%C3%BDzva-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-zameran%C3%A1-na-podporu-nov%C3%BDch-a-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-a-stredn%C3%BDch-podnikov/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/22112016-v%C3%BDzva-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-zameran%C3%A1-na-podporu-nov%C3%BDch-a-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-a-stredn%C3%BDch-podnikov/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/22112016-v%C3%BDzva-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-zameran%C3%A1-na-podporu-nov%C3%BDch-a-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-a-stredn%C3%BDch-podnikov/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/22112016-v%C3%BDzva-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-zameran%C3%A1-na-podporu-nov%C3%BDch-a-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-a-stredn%C3%BDch-podnikov/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/22112016-v%C3%BDzva-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-zameran%C3%A1-na-podporu-nov%C3%BDch-a-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-a-stredn%C3%BDch-podnikov/
https://www.opvai.sk/media/99206/vyzva_331-8_usmernenie_3.pdf
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Aktivitý realizované v rámci výzvý IROP PO3 a OP VaI môžu výkazovať sýnergický efekt pri 
dosahovaní zvýšovania konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov. Prostredníctvom 
výzvý IROP je možné v rámci oprávnených aktivít financovať obstaranie hmotného 
a nehmotného majetku pre účelý rozvoja kreatívneho potenciálu MSP a pre účelý tvorbý 
nových pracovných miest v sektore kultúrneho a kreatívneho priemýslu.  

 

Operačný program: Výskum a inovácie 

Prioritná os:  4 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji 

Tematický cieľ: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP 

Investičná priorita: 4.1 Podpora kapacity MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych a 
medzinárodných trhoch a podpora zapojenia sa do procesov inovácií 

Špecifický cieľ: 4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji 

Žameranie výzvý: OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19, Výzva je zameraná na podporu zapojenia MSP 
do Fázý 2 SME Instrument (Nástroj pre MSP), a to prostredníctvom podporý činností 
súvisiacich s výpracovaním štúdie uskutočniteľnosti, zapájanie MSP do programov EÚ. 

Bližšie informácie o synergickej výzve:  
https://www.opvai.sk/media/99681/vyzva-opvai-mh_dp_2018_411-19.pdf 

projekty/archiv/28042017_vyzva_opvai-mhdp2017411-07/ 

Mesiac zverejnenia výzvy: 25.06.2018 

informácia o oblastiach, v rámci ktorých dochádza k synergii či komplementárnym 
účinkom: 

iná oblasť:  

Výzvý IROP PO3 a OP VaI sú zamerané na podporu malých a stredných podnikov (ďalej len 
„MSP“). V rámci výzvý IROP-PO3-SC31-2019-49 budú prostredníctvom špeciálných programov 
v kreatívných centrách vznikať nové MSP v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemýslu, resp. 
bude podporovaný rozvoj podnikania MSP v uvedenej oblasti. Čo sa týka vecného zamerania 
podpory, IROP PO3 a OP VaI sa navzájom dopĺňajú. 

Synergia v zmysle odporúčania pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie 
synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR v súvislosti so 
stanoviskom tejto komisie č. 28/2017. 

 

 

 

  

https://www.opvai.sk/media/99681/vyzva-opvai-mh_dp_2018_411-19.pdf
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5. ZMENA A ZRUŠENIE VÝZVY 

V nevyhnutných prípadoch, kedy nie je možné konať o ŽoNFP predložených na základe pôvodne 
vyhlásenej výzvy, alebo je zmena potrebná za účelom jej optimalizácie, resp. vhodnejšieho nastavenia, je 
SO oprávnený v súlade s § 17 ods. 6, 7 a 8 zákona o príspevku z EŠIF výzvu zmeniť alebo zrušiť. 

SO je oprávnený vykonať zmeny formálnych náležitostí výzvy (§ 17 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF), 
medzi ktoré patrí aj indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve aj po 
uzavretí výzvy, pričom v prípade takýchto zmien je SO povinný posudzovať ich dopad z hľadiska 
zachovania princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a primeranosti. 

SO je oprávnený výzvu zmeniť do jej uzavretia, ak sa podstatným spôsobom nezmenia podmienky 
poskytnutia príspevku určené vo výzve (povolenou zmenou je napr. zmena formy preukazovania 
podmienky poskytnutia príspevku, bez samotnej zmeny podmienky poskytnutia príspevku). SO umožní 
žiadateľom v primeranej lehote zmeniť ŽoNFP predložené do termínu zmeny výzvy, o ktorých SO 
nerozhodol, ak ide o takú zmenu, ktorou môžu byť skôr predložené ŽoNFP dotknuté a zároveň sa zmena 
výzvy týka aj ŽoNFP, ktoré boli predložené pred vykonaním zmeny, ale pred rozhodnutím o ŽoNFP. Aj 
v prípade týchto zmien je SO povinný posudzovať ich dopad z hľadiska zachovania princípov 
transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a primeranosti. 

V prípade legislatívnych zmien, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na zmenu podmienok poskytnutia 
príspevku stanovených vo výzve, takáto zmena nepredstavuje zmenu výzvy za predpokladu, 
že novelizáciou alebo vydaním nového všeobecne záväzného právneho predpisu nedôjde k zmene 
vecnej podstaty podmienky poskytnutia príspevku stanovenej vo výzve. SO v takom prípade posudzuje 
ŽoNFP podľa aktuálne platného právneho predpisu, rešpektujúc prechodné ustanovenia vo vzťahu 
k jeho účinnosti. V prípade, ak legislatívne zmeny vyvolajú potrebu zmeny v podmienkach poskytnutia 
príspevku, SO v nadväznosti na ich posúdenie rozhodne o potrebe zmeny alebo zrušenia výzvy. 

V prípade zmien spojených s predkladaním ŽoNFP prostredníctvom ITMS2014+ (napr. zmeny 
v technickom spôsobe vypĺňania jednotlivých častí ŽoNFP), takéto zmeny nepredstavujú zmenu výzvy 
a o relevantných technických postupoch bude SO žiadateľov informovať.  

V prípade identifikácie chýb v písaní, v počtoch alebo iných zrejmých nesprávností (napr. vyplývajúce 
z potreby úpravy technických náležitostí vybraných vzorových formulárov príloh ŽoNFP alebo iných častí 
výzvy alebo dokumentov týkajúcich sa výzvy) takéto zmeny nepredstavujú zmenu výzvy a o vykonaných 
opravách/úpravách SO informuje žiadateľov zverejnením na svojom webovom sídle www.culture.gov.sk 
(vrátane prípadného zverejnenia dokumentu s odstránenou technickou chybou). 

V prípade, ak dôjde k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku stanovených vo výzve, alebo 
ak z objektívnych dôvodov nie je možné schváliť ŽoNFP a následne financovať projekty na základe výzvy, 
SO výzvu zruší. ŽoNFP predložené do dátumu zrušenia výzvy, o ktorým SO nerozhodol, vráti žiadateľom 
alebo o všetkých ŽoNFP rozhodne, ak je možné rozhodnúť o ŽoNFP podľa podmienok poskytnutia 
príspevku stanovených vo výzve platných ku dňu predloženia ŽoNFP. 

Pravidlá pre zmenu/zrušenie výzvy sa rovnako aplikujú na prípad zmien v dokumentoch, na ktoré sa 
výzva odvoláva a takéto zmeny majú vplyv na zmenu podmienok poskytnutia príspevku stanovených vo 
výzve. 

Zmeny výzvy a jej príloh, vrátane zdôvodnenia zmien ako aj zrušenie výzvy, vrátane zdôvodnenia 
zrušenia, budú zverejňované formou oznámenia na webovom sídle SO uvedených v časti 1.7 výzvy. 
V oznámeniach SO zároveň definuje, na aké ŽoNFP sa zmena vzťahuje, resp. či o ŽoNFP predložených do 
zrušenia výzvy rozhodne podľa podmienok platných ku dňu predloženia ŽoNFP alebo ich vráti 
žiadateľovi. 

Zmena výzvy, resp. zrušenie výzvy je účinné v súlade s informáciou uvedenou v oznámení 
o zmene/zrušení výzvy, najskôr však dňom zverejnenia na webovom sídle SO www.culture.gov.sk. 

  

http://www.culture.gov.sk/
http://www.culture.gov.sk/
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6. PRÍLOHY VÝZVY 

 

1. Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov povinných príloh ŽoNFP 

2. Príručka pre žiadateľa 

3. Merateľné ukazovatele 

4. Podmienky oprávnenosti výdavkov 

5. Predbežná informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok/o príspevok v zmysle čl. 105a 
nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 1929/2015 z 28. októbra 2015, 
ktorým sa mení nariadenie (EÚ, EURATOM) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie 

6. Kritériá pre výber projektov 

7. Model centralizovanej podpory 

8. Územie udržateľného mestského rozvoja (mestská funkčná oblasť) 

9. Podrobná definícia odvetví kultúrneho a kreatívneho priemyslu 


