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Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

ako Sprostredkovateľský orgán  
pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch 

 
 

vyhlasuje 
 
 

výzvu 
 
 

 

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 
Integrovaného regionálneho operačného programu 

 
 

 

Zameranie Podpora prístupu k hmotným  a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom 
a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná 
podpora) 

Kód výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5 

Prioritná os 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch 

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 
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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: 

Schéma minimálnej pomoci na podporu prístupu k hmotným  
a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely 
tvorby pracovných miest č. DM – 6/2016. 

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) 

1.1 Poskytovateľ pomoci 

Názov: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský 
orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch 
Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len „SO pre 
IROP PO3) 

Adresa: Námestie SNP 33, 813 31  Bratislava 

1.2 Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadostí o NFP 

Typ výzvy: uzavretá 

Dátum vyhlásenia: 17. október 2016 

Dátum uzavretia: 28. február 2017 

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

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 50 000 000 EUR, ktoré 
je rozdelená medzi regióny nasledovne: 

Regióny Samosprávne kraje Indikatívna alokácia 
(zdroje EÚ) 

Viac rozvinuté 
regióny 

Bratislavský kraj 2 000 000 EUR 

Menej rozvinuté 
regióny 

Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj 
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj 
Prešovský kraj 

48 000 000 EUR 
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V súlade s §17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF je SO pre IROP PO3 oprávnený vykonať 
zmeny formálnych náležitostí výzvy v zmysle časti 4 „Zmena a zrušenie výzvy“ tohto 
dokumentu. 

1.4 Financovanie projektu 

Financovanie celkových oprávnených výdavkov (COV) projektu je v rámci tejto výzvy realizované v 
súlade s pravidlami stanovenými v Stratégii financovania EŠIF pre programové obdobie 2014 – 2020 
a so Schémou minimálnej pomoci na podporu prístupu k hmotným  a nehmotným aktívam MSP v 
kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest č. DM – 6/2016, a to nasledovne: 

Kategória podniku 

Maximálna výška prostriedkov zo zdrojov 
IROP v % celkových oprávnených výdavkov 

Minimálna výška 
spolufinancovania zo 
zdrojov prijímateľa 

v % COV 
zdroje EÚ (EFRR)  

 % z COV 
štátny rozpočet v % 

z COV 

Menej rozvinuté regióny 

Mikro podnik 85% 10% 5% 

Malý podnik 85% 0% 15% 

Stredný podnik 75% 0% 25% 

Viac rozvinuté regióny 

Mikro podnik 50% 45% 5% 

Malý podnik 50% 25% 25% 

Stredný podnik 50% 5% 45% 

1.5 Časový harmonogram konania o žiadosti o NFP  

Riadnym doručením žiadosti o NFP začína SO pre IROP PO3 na základe vyhlásenej výzvy v zmysle § 
19, ods. 2) zákona o príspevku z EŠIF konanie o žiadosti o NFP. Konanie o žiadosti o NFP zahŕňa 
proces príjmu a registrácie žiadosti o NFP, proces administratívneho overenia, odborného 
hodnotenia žiadosti o NFP a proces vydávania rozhodnutia. Celý proces konania o žiadosti o NFP je 
popísaný v Príručke pre žiadateľa, ktorá tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy. 

Žiadateľ je o výsledku konania o predloženej žiadosti o NFP informovaný prostredníctvom 
rozhodnutia SO pre IROP PO3 o schválení žiadosti o NFP, o neschválení žiadosti o NFP alebo 
rozhodnutím o zastavení konania o žiadosti o NFP (ďalej aj „rozhodnutie“).  

SO pre IROP PO3 vydá pre všetky žiadosti o NFP prijaté v rámci tejto výzvy rozhodnutia najneskôr do 
35 pracovných dní od konečného termínu uzavretia výzvy. SO pre IROP PO3 môže predĺžiť túto lehotu 
v prípadoch, kedy nie je možné ukončiť konanie v určenej lehote a SO na základe žiadosti môže byť 
udelená výnimka z maximálnej dĺžky na schvaľovací proces (v súlade s kapitolou 1.2, ods. 3, písm. d) 
Systému riadenia EŠIF), čím je obdobie na vydanie rozhodnutia predĺžené. 

Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava lehota potrebná na predloženie chýbajúcich 
náležitostí zo strany žiadateľa. V prípade, ak na základe preskúmania žiadosti o NFP a jej príloh 
vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti o NFP alebo jej príloh, je žiadateľovi zaslaná 
Výzva na doplnenie žiadosti o NFP a je mu poskytnutá možnosť využiť tzv. klarifikáciu, na základe 
ktorej môže v  lehote 10 pracovných dní odstrániť nedostatky dokumentácie žiadosti o NFP.  

Klarifikáciu je možné využiť v prípade: 

 neúplne zadaných údajov v žiadosti o NFP a jej prílohách; 

 chýbajúcich príloh žiadosti o NFP; 
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 nesprávne vypracovanej časti dokumentácie žiadosti o NFP (príloh) v zmysle výzvy a Príručky 
pre žiadateľa z hľadiska štruktúry, detailnosti alebo rozsahu príslušnej časti dokumentácie 
žiadosti o NFP (príloh); 

 vzájomného nesúladu údajov v rôznych častiach dokumentácie žiadosti o NFP; 

 zrejmých chýb v počítaní a písaní v dokumentácii žiadosti o NFP. 

Pri nesplnení podmienok poskytnutia príspevku sa klarifikácia neuplatňuje.  

Splnenie vybraných podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú v čase administratívneho overenia 
posudzované na základe čestného vyhlásenia bude v čase pre vydaním rozhodnutia poskytovateľ 
overovať na základe dokumentov, ktoré je žiadateľ povinný predložiť a sú definované v Príručke pre 
žiadateľa, ktorá tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy.  

Táto výzva je vyhlásená vo forme uzavretej výzvy, ktorej uzavretie nastane termínom uvedeným 
v tejto výzve. 

1.6 Miesto a spôsob podania žiadosti o NFP 

ŽoNFP je na SO pre IROP PO3 predkladaná v elektronickej forme a v písomnej forme. Minimálne 
požiadavky na formu a obsah ŽoNFP sú uvedené v podkapitole 4.1 Príručky pre žiadateľa. 

Po elektronickom odoslaní formulára ŽoNFP a všetkých relevantných povinných príloh, ktoré je 
potrebné predkladať cez ITMS2014+, vo verejnej časti ITMS2014+ žiadateľ cez aplikáciu vytlačí 
písomnú formu vyplneného formulára ŽoNFP, opečiatkuje ju (v prípade, že žiadateľ má povinnosť 
používať pečiatku) a podpíše ju štatutárny orgán žiadateľa, resp. splnomocnená osoba.1

  

K písomnej forme formulára ŽoNFP vytlačenej cez aplikáciu verejnej časti ITMS2014+ priloží žiadateľ 
všetky povinné prílohy, vyhotoví 2 identické kópie a zabezpečí predloženie kompletnej 
dokumentácie ŽoNFP na adresu: 

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

a to jedným z nasledovných spôsobov: 

 osobne v pracovné dní od 8:00 do 12:00, od 12:30 do 15:00, 

 doporučenou poštou, 

 kuriérskou službou. 

Preberanie fyzicky doručených ŽoNFP vykonáva podateľňa SO pre IROP PO3. 

ŽoNFP musí byť doručená riadne, včas a vo forme určenej vo výzve. ŽoNFP je potrebné doručiť na 
adresu doručenia v uzavretom a nepriehľadnom obale, na ktorom musia byť uvedené nasledovné 
údaje:  

 názov a adresa žiadateľa o NFP 

 názov a adresa vyhlasovateľa výzvy (SO pre IROP) 

 názov OP 

 názov projektu 

 kód výzvy; 

                                                           
1 V prípade splnomocnenej osoby je potrebné spolu s písomnou formou ŽoNFP (vrátane jej príloh) predložiť v rámci prílohy č. 1 žiadosti o 
NFP úradne osvedčené plnomocenstvo, ktorým štatutárny orgán žiadateľa oprávňuje danú osobu/osoby na podpis ŽoNFP, resp. ďalšie 
relevantné úkony.   
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 identifikátor žiadosti o poskytnutie NFP 

 nápis „ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE NFP“ 

 nápis „NEOTVÁRAŤ“ 

Podmienky podania žiadosti o NFP sú podrobne popísané v kapitole 4.3 Príručky pre žiadateľa. 

1.7 Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom 

Informácie týkajúce sa tejto výzvy môžu žiadatelia o NFP získať od SO pre IROP PO3 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) písomnou formou - žiadatelia môžu svoje otázky posielať na adresu SO pre IROP PO3: 

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

b) Elektronickou formou na e-mailovej adrese:   soiroppo3@culture.gov.sk 

Na žiadosti o informácie týkajúce sa tejto výzvy zasielané na SO pre IROP PO3 poštou alebo 
elektronicky odpovedá SO pre IROP PO3 písomne v lehote najneskôr 10 pracovných dní odo dňa 
doručenia žiadosti na SO pre IROP PO3. Zároveň priebežne uverejňuje na webovom sídle SO pre IROP 
PO3 http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-
potencialu-v-regionoch--2f0.html  najčastejšie kladené otázky a odpovede. 

SO pre IROP PO3 neposkytuje v procese konania o žiadosti o NFP žiadateľom žiadne informácie 
o priebehu schvaľovania žiadosti o NFP až do ich konečného informovania o výsledku schvaľovacieho 
procesu.  

Upozorňujeme žiadateľov, aby priebežne sledovali webové sídlo SO pre IROP PO3 
http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-
v-regionoch--2f0.html , kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s 
vyhlásenou výzvou.  

  

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--2f0.html
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/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch--2f0.html
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2. PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU 

Podmienky poskytnutia príspevku predstavujú súbor podmienok overovaných poskytovateľom v 
procese schvaľovania žiadosti o NFP (konanie o žiadosti podľa § 19 zákona o príspevku z EŠIF), ale aj 
počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré musí žiadateľ/prijímateľ splniť na to, aby 
mu bol schválený a následne vyplatený príslušný nenávratný finančný príspevok.  

Príspevok sa poskytuje prijímateľovi v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP.  

V nasledujúcej časti je uvedené znenie a popis podmienok poskytnutia príspevku. 

Ak v čase medzi vydaním rozhodnutia o schválení ŽoNFP a uzavretím Zmluvy o NFP SO pre IROP PO3 
resp. žiadateľ 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. 

2.1 Oprávnenosť žiadateľa 

V rámci tejto výzvy a v súlade so  Schémou minimálnej pomoci na podporu prístupu k hmotným  a 
nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest č. 
DM – 6/2016 sú oprávnení nasledovní žiadatelia: 

Právna forma/Konkrétny oprávnený žiadateľ: 

 Fyzické osoby vykonávajúce ekonomickú činnosť podľa osobitných právnych predpisov - 
slobodné povolania podľa § 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Týka sa 
písmena:  

b) využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti ich autormi (spisovatelia, autori 
vynálezov, hudobníci, dramatickí umelci, výtvarní umelci atď) a písmena  

d) pod číslom 8 - Autorizovaný architekt, autorizovaný krajinný architekt a číslom 10 - 
Reštaurátor kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného 
umenia; 

 Fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia podľa zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ktoré sú 
registrované na území SR; 

 Právnické osoby podľa písm. a), ods. 2,  § 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované na území SR;  

 Neziskové organizácie, občianske združenia. 

 

Žiadateľ je oprávnený, ak sú zároveň splnené aj nasledujúce podmienky: 

Podmienka poskytnutia príspevku Popis podmienky poskytnutia príspevku 

Podmienka nebyť dlžníkom na daniach Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na daniach, t.j. 
nesmie mať daňové nedoplatky po lehote 
splatnosti dane v zmysle Zákona č. 563/2009 Z. z. 
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

Podmienka nebyť dlžníkom  poistného na Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na zdravotnom 
poistení v žiadnej zdravotnej poisťovni 
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zdravotnom poistení poskytujúcej verejné zdravotné poistenie 
v Slovenskej republike. 

Podmienka nebyť dlžníkom poistného na 
sociálnom poistení 

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na sociálnom 
poistení v zmysle Zákona č. 461/2003 Z. z. o 
Sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 

Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené 
konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, 
nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii 

Voči žiadateľovi nesmie byť vedené konkurzné 
konanie ani reštrukturalizačné konanie, žiadateľ 
nesmie byť v konkurze alebo v reštrukturalizácii. 
Podmienka sa vzťahuje aj na konania realizované 
podľa zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a 
vyrovnaní v znení neskorších predpisov, ktorý 
bol účinný pred zákonom o konkurze a 
reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. Rovnako sa 
podmienka vzťahuje na prípady zastavenia 
konkurzného konania alebo zrušenia 
konkurzného konania pre nedostatok majetku 
žiadateľa. 

Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia 
voči žiadateľovi 

Voči žiadateľovi nesmie byť vedený výkon 
rozhodnutia. 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. Táto podmienka 
poskytnutia príspevku pokrýva aj skutočnosť, že 
projekt nesmie zahŕňať činnosti, ktoré boli 
súčasťou projektu, v prípade ktorého sa začalo 
alebo malo začať vymáhacie konanie po 
premiestnení výrobnej činnosti mimo Slovenskej 
republiky v súlade s článkom 71 všeobecného 
nariadenia. 

Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v 
ťažkostiach 

Žiadateľ nemôže byť podnikom v ťažkostiach 
v zmysle všeobecného nariadenia o skupinových 
výnimkách č. 651/2014, resp. usmernenia 
o štátnej pomoci na záchranu 
a reštrukturalizáciu  nefinančných podnikov v 
ťažkostiach (oznámenie Komisie 2014/C 249/01). 

Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje 
vrátenie pomoci na základe rozhodnutia EK, 
ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a 
nezlúčiteľnú so spoločným trhom 

V rámci tejto výzvy nie je možné poskytnúť 
pomoc žiadateľovi, voči ktorému je nárokované 
vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho 
rozhodnutia EK, v ktorom bola táto pomoc 
označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s 
vnútorným trhom. 

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 na spolufinancovanie oprávnených 



8 
 

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

Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny 
orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani 
prokurista/i, ani osoba splnomocnená 
zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli 
právoplatne odsúdení za niektorý 
z nasledujúcich trestných činov: 

a) trestný čin poškodzovania finančných záujmov 
Európskych spoločenstiev (§261-§263 Trestného 
zákona),  

b) niektorý z trestných činov korupcie (§328 - 
§336 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) machinácie pri verejnom obstarávaní a 
verejnej dražbe (§266 až §268 Trestného 
zákona). 

Žiadateľ preukazuje, že uvedené osoby neboli 
právoplatne odsúdené za trestný čin korupcie, za 
trestný čin poškodzovania finančných záujmov 
Európskych spoločenstiev, za trestný čin 
legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný 
čin založenia, zosnovania a podporovania 
zločineckej skupiny alebo za trestný čin 
machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej 
dražbe. 

Podmienka, že žiadateľ, ktorým je právnická 
osoba, 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 predpisu 

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 osobitného predpisu. 
Podmienka sa nevzťahuje na fyzické osoby a na 
právnické osoby v súlade s §5 zákona č. 91/2016 
Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2.2 Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 

Podmienka oprávnenosti aktivít projektu 

V rámci projektov decentralizovanej podpory a jej aktivity č. 3 IROP PO3 s názvom „Umožnenie 
prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely 
tvorby  pracovných miest (decentralizovaná podpora)“ v rámci špecifického cieľa 3.1 môžu byť 
predmetom projektu nasledujúce aktivity: 

Hlavné aktivity 

1) Obstaranie hmotného a nehmotného majetku  nevyhnutných pre výrobu a inovácie 

2) Výdavky na rekonštrukcie, úpravu a obnovu budov v súvislosti s nákupom nových 
technológií, zariadení – oprávnené budú úpravy interiéru budov, ktoré sú nevyhnutné na 
realizáciu projektu 
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3) Podpora marketingových aktivít (účasť na workshopoch, veľtrhoch, výstavách, propagácia 
miestnych výrobkov, spracovávanie marketingových stratégií pre miestne produkty, a pod.), 

4) Prenájmy priestorov a technológií pre účely výroby (malosériovej), inovácií a distribúcie 
(mimo kreatívneho centra), 

5) Podpora kreatívnej tvorby a produkcie pre účely jej ďalšej distribúcie s cieľom rastu MSP a 
tvorby pracovných miest. 

Podporné aktivity 

Riadenie projektu, informovanie a komunikácia, verejné obstarávanie, príprava žiadosti o NFP 

 

Žiadateľ si môže vybrať jednu z uvedených aktivít alebo ich kombináciu, avšak: 

- hlavná aktivita č. 5  nemôže byť samostatnou aktivitou projektu, iba ako kombinácia 
s aktivitami 1, 2, 3 alebo 4, 

- hlavná aktivita č. 2 nemôže byť samostatnou aktivitou projektu, iba v kombinácii 
s aktivitou 1. 

Podmienka, že žiadateľ neukončil fyzickú realizáciu všetkých oprávnených aktivít projektu pred 
predložením ŽoNFP 

Žiadateľ musí deklarovať, že neukončil fyzickú realizáciu všetkých oprávnených aktivít projektu pred 
predložením ŽoNFP. 

 

Upozornenie 

Upozorňujeme žiadateľov, že hlavným cieľom výzvy je podpora tvorby pracovných miest 
v odvetviach kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Podmienkou poskytnutia príspevku je vytváranie 
nových pracovných miest. Počet novovytvorených pracovných miest vo vzťahu k výške žiadaného 
nenávratného finančného príspevku je jedným z hodnotiacich kritérií v procese odborného 
hodnotenia a rozlišovacím kritériom pri výbere projektov. Na základe uvedeného odporúčame 
žiadateľom preštudovať si Kritéria pre výber projektov, ktoré tvoria prílohu č. 6 tejto výzvy. 

2.3 Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu 

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, podrobne definovanými v Príručke pre žiadateľa, 
kap. 3.3., v ktorej sú uvedené podrobné podmienky oprávnenosti výdavkov v nadväznosti na 
oprávnené aktivity, finančné limity pre jednotlivé typy výdavkov a ostatné podmienky oprávnenosti 
výdavkov a pri zachovaní podmienok oprávnenosti výdavkov uvedených v Schéme minimálnej 
pomoci na podporu prístupu k hmotným  a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom 
sektore pre účely tvorby pracovných miest č. DM – 6/2016. 

Podmienka oprávnenosti výdavkov pre projekty generujúce príjem 

Žiadateľ splnenie tejto podmienky preukazuje formou finančnej analýzy, ktorá tvorí povinnú prílohu 
č. 3 ŽoNFP. 
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2.4 Oprávnenosť miesta realizácie projektu 

Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území 

Územná oprávnenosť realizácie projektov predkladaných na základe tejto výzvy je definovaná 
v súlade s podmienkami IROP na celé územie Slovenskej republiky.   

2.5 Kritériá pre výber projektov 

Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov 

SO pre IROP PO3 posudzuje kvalitatívnu úroveň projektu predloženého v rámci žiadosti o NFP 
prostredníctvom kritérií pre výber projektu, ktoré tvoria prílohu č. 6 tejto výzvy. Predložená ŽoNFP 
musí splniť kritériá pre výber projektov. Rozhodnutím o schválení sa konštatuje splnenie tejto 
podmienky.  

2.6 Spôsob financovania projektu 

Podmienka relevantného spôsobu financovania 

Spôsob financovania jednotlivých projektov, t. j. predfinancovanie, refundácia alebo ich kombinácia, 
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. Systém zálohových platieb sa pre projekty v rámci 
tejto výzvy neuplatňuje. 

Formou finančného príspevku je nenávratný finančný príspevok. 

2.7 Splnenie podmienok ustanovených v osobitných predpisoch 

 Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de 

minimis 

Poskytnutie pomoci v rámci tejto výzvy je poskytnutím štátnej pomoci – pomoci de minimis z IROP. 
Žiadateľ musí okrem podmienok poskytnutia príspevku definovaných touto výzvou spĺňať zároveň 
podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce zo schémy de minimis uplatňovanej v rámci tejto výzvy 
– Schéma minimálnej pomoci na podporu prístupu k hmotným  a nehmotným aktívam MSP 
v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest č. DM – 6/2016 (príloha 
výzvy č. 7). 

Ak žiadateľ/prijímateľ nedodrží všetky podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce zo schémy de 
minimis, nesie za svoje konanie plnú právnu zodpovednosť. Žiadateľ/prijímateľ zároveň berie na 
vedomie, že rovnaké právne následky nastanú aj v prípade, ak v rámci jeho projektu dôjde k 
poskytnutiu, tzv. nepriamej štátnej pomoci alebo k poskytnutiu inej formy výhody, ktorá na základe 
Zmluvy o fungovaní EÚ znamená porušenie pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci. 

 

 

 

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9348
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Žiadateľ musí v súvislosti so schémou minimálnej pomoci spĺňať aj nasledujúce podmienky: 

Podmienka poskytnutia príspevku Popis podmienky poskytnutia príspevku 

Žiadateľ spĺňa definíciu malého 
a stredného podniku 

 

Žiadateľ musí spĺňať definíciu malého a stredného podniku 
podľa Prílohy I.: Vymedzenie pojmov týkajúcich sa MSP, ktoré 
je súčasťou Nariadenia komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 
2015 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s 
vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie. Splnenie podmienky žiadateľ 
preukazuje modelovým vyhlásením, ktoré musí byť žiadateľom 
vypracované a predložené na formulári, ktorý je zverejnený 
v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP a tvorí prílohu č. 12 
ŽoNFP. 

Vyhlásenie o minimálnej pomoci, 
resp. vyhlásenie, že žiadateľ nepatrí 
do skupiny podnikov, ktoré sú 
považované za jediný podnik  

Žiadateľ buď: 

- predloží vyhlásenie o minimálnej pomoci, ktorá mu 
bola poskytnutá v prebiehajúcom fiškálnom roku 
a v predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokoch. 
Minimálna pomoc sa môže poskytnúť len vtedy, ak je 
preukázané, že táto pomoc a pomoc, ktorú príjemca 
minimálnej pomoci dostal v prebiehajúcom fiškálnom 
roku spolu s doteraz poskytnutou minimálnou 
pomocou počas dvoch predchádzajúcich fiškálnych 
rokov, neprekročí maximálnu výšku minimálnej 
pomoci stanovenú v článku I. „Výška a intenzita 
minimálnej pomoci“ tejto schémy, ktorá predstavuje 
200 000 Eur.  

alebo 

- predloží vyhlásenie, že nepatrí do skupiny podnikov, 
ktoré sú považované za jediný podnik podľa čl. 2 
ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013. Za jediný 
podnik sa považujú všetky subjekty vykonávajúce 
hospodársku činnosť, medzi ktorými je aspoň jeden z 
týchto vzťahov: 

a) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má 
väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov 
v inom subjekte vykonávajúcom hospodársku činnosť; 

b) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má 
právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov 
správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného 
subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť; 

c) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má 
právo dominantným spôsobom ovplyvňovať iný 
subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť na základe 
zmluvy, ktorú s daným subjektom vykonávajúcim 
hospodársku činnosť uzavrel, alebo na základe 
ustanovenia v zakladajúcom dokumente alebo 
stanovách spoločnosti; 

d) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť, ktorý 
je akcionárom alebo spoločníkom iného subjektu 
vykonávajúceho hospodársku činnosť, má sám na 
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základe zmluvy s inými akcionármi alebo spoločníkmi 
daného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť 
pod kontrolou väčšinu hlasovacích práv akcionárov 
alebo spoločníkov v danom subjekte vykonávajúcom 
hospodársku činnosť. 

Ak príjemca minimálnej pomoci patrí do skupiny podnikov, 
predloží údaje o prijatej pomoci (povinná príloha č. 14 ŽoNFP) 
za všetkých členov skupiny podnikov, ktoré s ním tvoria jediný 
podnik. 

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty 
pôsobiace v odvetviach kultúrneho 
a kreatívneho priemyslu 

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty pôsobiace v  odvetviach 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu podľa nasledujúcej 
tabuľky: 

Právna forma 
žiadateľa 

Oblasť KKP 

Kultúrne 
jadro 

Kultúrny 
priemysel 

Kreatívny 
priemysel 

Fyzické osoby 
vykonávajúce 
ekonomickú 
činnosť podľa 
osobitných 
právnych 
predpisov - 
slobodné 
povolania podľa 
§ 3 zákona č. 
455/1991 Zb. 
o živnostenskom 
podnikaní 

oprávnený oprávnený oprávnený 

Fyzické  osoby 
podnikajúce na 
základe 
živnostenského 
oprávnenia 
podľa zákona č. 
455/1991 Zb. 
o živnostenskom 
podnikaní 

oprávnený oprávnený neoprávnený 

Právnické osoby 
podľa písm. a, 
ods. 2,  § 2 
zákona č. 
513/1991 Z. z. 
Obchodného 
zákonníka 

oprávnený oprávnený neoprávnený 

Neziskové 
organizácie, 
občianske 

oprávnený oprávnený neoprávnený 
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združenia  

 

Podrobná definícia odvetví kultúrneho a kreatívneho 
priemyslu tvorí prílohu č. 3 Príručky pre žiadateľa.  

Spôsob preukázania príslušnosti žiadateľa k príslušnému 
odvetviu kultúrneho a kreatívneho priemyslu je popísaný 
v kapitole 3.7.1 Príručky pre žiadateľa. 

 

 Oprávnenosť z hľadiska verejného obstarávania na hlavné aktivity projektu 

Žiadateľ je povinný mať ku dňu predloženia ŽoNFP vyhlásené verejné obstarávania na hlavné 
aktivity projektu, ktoré budú realizované dodávateľsky (uskutočnenie stavebných prác, dodanie 
tovaru, poskytnutie služieb a pod.) a ktoré sú predmetom oprávnených výdavkov projektu.  

Na rozdiel od uvedeného žiadateľ nie je povinný mať ku dňu predloženia ŽoNFP vyhlásené verejné 
obstarávanie:  

- na zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb bežne 
dostupných na trhu, ktoré bude realizovať prostredníctvom elektronického trhoviska,  

- na zákazky s nízkou hodnotou podľa § 5 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní, na zadávanie ktorých sa vzťahuje postup podľa § 117 tohto zákona.  

Žiadateľ je povinný za účelom posúdenia splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku predložiť 
Formulár ŽoNFP, v ktorom v tabuľke č. 12 s názvom „Verejné obstarávanie“ uvedie požadované údaje 
o verejných obstarávaniach týkajúcich sa všetkých aktivít projektu. Podrobné inštrukcie pre vyplnenie 
tabuľky č. 12 formulára ŽoNFP sú uvedené priamo vo vzore formulára ŽoNFP, ktorý tvorí prílohu č. 1 
tejto výzvy.  

Podrobne sú pravidlá, povinnosti a informácie týkajúce sa realizácie procesu verejného obstarávania 
definované v prílohe č. 2 Príručky pre žiadateľa. 
 

 Neporušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania  

Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie 5 rokov 

predchádzajúcich podaniu ŽoNFP 

Žiadateľ je povinný preukázať, že neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania 
podľa zákona o nelegálnej práci za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP.  

2.8 Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku 

Podmienka poskytnutia príspevku Popis podmienky poskytnutia príspevku 

Oprávnenosť z hľadiska vysporiadania 
majetkovo-právnych vzťahov a povolení na 
realizáciu aktivít projektu – Podmienka mať 
vysporiadané majetkovo-právne vzťahy 
a povolenia na realizáciu aktivít projektu 

V prípade, že predmetom realizácie projektu je 
aj aktivita č. 2 Výdavky na rekonštrukcie, úpravu 
a obnovu budov v súvislosti s nákupom nových 
technológií, zariadení – oprávnené budú drobné 
úpravy interiéru budov, ktoré sú nevyhnutné na 
realizáciu projektu, žiadateľ musí mať 
vysporiadané majetkovo-právne vzťahy ku 
všetkým nehnuteľnostiam, na ktorých dochádza 
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k realizácii projektu a zároveň musí mať 
právoplatné povolenie na realizáciu projektu. 

Oprávnenosť z hľadiska súladu s HP 
Projekt, ktorý je predmetom konania o žiadosti 
o NFP musí byť v súlade s horizontálnymi 
princípmi udržateľný rozvoj, rovnosť mužov 
a žien a nediskriminácia, ktoré sú definované 
v Partnerskej dohode SR na roky 2014-2020, čl. 7 
a 8 všeobecného nariadenia 1303/2013 
a v Príručke pre žiadateľa v kapitole 6.  

Žiadateľ po ukončení realizácie aktivít projektu 

informuje 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“. 

Maximálna a minimálna výška príspevku 
Minimálna výška príspevku na projekt je 
stanovená na 50 000 EUR. 

Maximálna výška príspevku na projekt je 
stanovená na 200 000 EUR. 

Časová oprávnenosť realizácie projektu 
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu 
definovaná v žiadosti o NFP nesmie presiahnuť 
12 mesiacov. V odôvodnených prípadoch počas 
doby realizácie projektu bude možné túto dobu 
predĺžiť. Za odôvodnené prípady sa budú 
považovať objektívne, neočakávané skutočnosti 
brániace realizácii projektu v pôvodne 
plánovanej dĺžke realizácie hlavných aktivít 
projektu. Uvedené prípady bude SO posudzovať 
individuálne. 

Podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska 

definovania merateľných ukazovateľov projektu 

Žiadateľ má povinnosť vytvoriť minimálne 
jedno pracovné miesto počas realizácie 
projektu. 

Pomoc nie je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorý 
nevytvorí počas fyzickej realizácie projektu 
minimálne jedno nové pracovné miesto. 
Vytvorenie nového pracovného miesta žiadateľ 
deklaruje vo formulári žiadosti o NFP 
prostredníctvom hodnoty merateľného 
ukazovateľa výsledku „Nárast zamestnanosti 
v podporovaných v podnikoch“. 

Tvorba nových pracovných miest je hlavným 
cieľom špecifického cieľa 3.1 IROP a zároveň aj 
hodnotiacim kritériom. Žiadateľ je povinný 
vytvoriť minimálne jedno pracovné miesto 
najneskôr ku dňu ukončenia projektu a udržať 
všetky nové vytvorené miesta minimálne 36 
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mesiacov po  ukončení realizácie projektu. 
Odporúčame žiadateľom preštudovať si 
hodnotiace kritériá, ktoré sú zverejnené spolu 
s výzvou na predkladanie ŽoNFP (príloha č. 6 
výzvy). 
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3. OVEROVANIE PODMIENOK POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU A ĎALŠIE 
INFORMÁCIE K VÝZVE  

Overovanie podmienok poskytnutia príspevku 

SO pre IROP PO3 v konaní o žiadosti o NFP overuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku v 
súlade s výzvou a dokumentmi, na ktoré sa výzva odvoláva. Konanie o ŽNFP prebieha v rámci 
nasledujúcich základných fáz:  

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

SO pre IROP PO3 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 pre IROP PO3 v rámci jednotlivých fáz konania sú uvedené v Príručke 
pre žiadateľa, kapitola 5.  

 

Zverejňovanie informácií 

SO pre IROP PO3 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 rozhodovania o žiadostiach o NFP Zoznam schválených žiadostí o NFP a Zoznam 
neschválených žiadostí o NFP 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 Centrálny koordinačný orgán (ďalej len „CKO“) na základe údajov poskytnutých od 
poskytovateľov zverejňuje na svojom webovom sídle údaje o zmluvách, ktoré nadobudli účinnosť, 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 
pre IROP PO3 a CKO oprávnení zverejniť bez osobitného súhlasu žiadateľa v súlade s § 47 zákona o 
príspevku z EŠIF.  

 

Uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP 

Po schválení ŽoNFP zašle SO pre IROP PO3 návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP žiadateľovi:  

a) ktorému rozhodnutie o schválení ŽoNFP nadobudlo právoplatnosť,  
b) ktorý splnil podmienky určené vo výroku rozhodnutia 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 poskytnutí NFP je uvedený v Príručke 
pre žiadateľa, v kapitole 7.  

Podmienky poskytnutia príspevku stanovené v tejto výzve sú predmetom overovania v konaní o 
žiadosti o NFP 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 poskytnutí NFP je zverejnený na webovej stránke http://www.culture.gov.sk/podpora-
projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/dokumenty-2fb.html. 

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/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/dokumenty-2fb.html
http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/dokumenty-2fb.html


17 
 

Poskytovateľ bude pri príprave Zmluvy o poskytnutí NFP vychádzať z aktuálne platného vzoru zmluvy 
o poskytnutí NFP, pričom zohľadní špecifiká vzťahujúce sa k predmetnej výzve.  
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4. ZMENA A ZRUŠENIE VÝZVY 

V nevyhnutných prípadoch, kedy nie je možné konať o žiadostiach o NFP predložených na základe 
pôvodne vyhlásenej výzvy, alebo je zmena potrebná za účelom jej optimalizácie, resp. vhodnejšieho 
nastavenia, je SO pre IROP PO3 oprávnený v súlade s  § 17 ods. 6, 7 a 8 zákona o príspevku z EŠIF 
výzvu zmeniť alebo zrušiť. 

SO pre IROP PO3 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 pre IROP PO3 
povinný posudzovať ich dopad z hľadiska zachovania princípov transparentnosti, rovnakého 
zaobchádzania a primeranosti. 

SO pre IROP PO3 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 pre IROP PO3 umožní žiadateľom v primeranej lehote zmeniť žiadosť o NFP 
predložené do termínu zmeny výzvy, o ktorých SO pre IROP PO3 nerozhodol, ak ide o takú zmenu, 
ktorou môžu byť skôr predložené žiadosti o NFP dotknuté a zároveň sa zmena výzvy týka aj žiadostí o 
NFP, ktoré boli predložené pred vykonaním zmeny, ale pred rozhodnutím o žiadosti o NFP. Aj v 
prípade týchto zmien je SO pre IROP PO3 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, takáto zmena nepredstavuje zmenu výzvy za predpokladu, že novelizáciou alebo vydaním 
nového všeobecne záväzného právneho predpisu nedôjde k zmene vecnej podstaty podmienky 
poskytnutia príspevku. SO pre IROP PO3 v takom prípade posudzuje žiadosti o NFP 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 pre 
IROP PO3 v nadväznosti na ich posúdenie rozhodne o potrebe zmeny alebo zrušenia výzvy.  

V prípade zmien spojených s predkladaním žiadosti o NFP prostredníctvom ITMS2014+ (napr. zmeny 
v technickom spôsobe vypĺňania jednotlivých častí žiadosti o NFP), takéto zmeny nepredstavujú 
zmenu výzvy a o relevantných technických postupoch bude SO pre IROP PO3 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 žiadosti o NFP alebo 
iných častí výzvy alebo dokumentov týkajúcich sa výzvy) takéto zmeny nepredstavujú zmenu výzvy a 
o vykonaných opravách/úpravách SO pre IROP PO3 informuje žiadateľov zverejnením na svojom 
webovom sídle. 

V prípade, ak dôjde k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku, alebo ak z objektívnych 
dôvodov nie je možné schváliť žiadosti o NFP a následne financovať projekty na základe výzvy, SO pre 
IROP PO3 výzvu zruší. Žiadosti o NFP predložené do dátumu zrušenia výzvy, o ktorých SO pre IROP 
PO3 nerozhodol, vráti všetkým žiadateľom alebo o všetkých žiadostiach o NFP rozhodne, ak je možné 
rozhodnúť o žiadostiach o NFP podľa podmienok poskytnutia príspevku platných ku dňu predloženia 
žiadostí o NFP.  

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.  

Zmeny výzvy a jej príloh, vrátane zdôvodnenia zmien ako aj zrušenie výzvy, vrátane zdôvodnenia 
zrušenia, budú zverejňované formou oznámenia na webovom sídle SO pre IROP PO3. V oznámeniach 
SO pre IROP PO3 zároveň definuje, na aké žiadosti o NFP sa zmena vzťahuje, resp. či o žiadostiach o 
NFP predložených do zrušenia výzvy rozhodne podľa podmienok platných ku dňu predloženia žiadostí 
o NFP alebo ich vráti žiadateľovi.  
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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 pre IROP PO3 
http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-
v-regionoch--2f0.html.  

Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF2  oprávnený kedykoľvek v priebehu 
trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná 
zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto 
zmeny bude zverejnená na webovom sídle SO pre IROP PO3:  

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

 

 

  

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

zákonov 

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/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
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5. PRÍLOHY VÝZVY 

 

1. Formulár žiadosti o NFP 

2. Záväzné formuláre povinných príloh 

3. Príručka pre žiadateľa 

4. Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euratom)  č. 
1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov 

5. Identifikácia oblastí podpory, kde budú EŠIF a ostatné nástroje podpory použité synergickým a 
komplementárnym spôsobom 

6. Kritériá pre výber projektov  

7. Schéma minimálnej pomoci na podporu prístupu k hmotným  a nehmotným aktívam MSP 
v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest č. DM – 6/2016. 


