
                 

 

                  

 

  

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program  

 

 

vyhlasuje 

 

 

 

 

 

V Ý Z V U 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  

na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti 

s pandémiou COVID-19 

 

 
 v znení aktualizácie č. 1 

 

Kód výzvy:  IROP-PO7-SC77-2021-75 

 

 

 

 

 

......................................................... 

Natália Milanová 

ministerka kultúry Slovenskej republiky 
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1. Formálne náležitosti: 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”) 

Prioritná os: 7. REACT-EÚ 

Investičná priorita: 7.1 - Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava 

zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva 

Špecifický cieľ: 7.7: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii 

Schéma štátnej pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií 

(ďalej len „schéma štátnej pomoci“) 

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja - Nástroj Európskej únie na obnovu (ďalej len 

„zdroje EÚ“) 

1.1. Poskytovateľ 

Názov: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre 

Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „SO”) 

Adresa: Nám. SNP č. 33 
813 31  Bratislava  

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

Typ výzvy:  uzavretá 

Dátum vyhlásenia: 10.08.2021 

Dátum uzavretia:  1125.11.2021 

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

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 14 850 600 EUR (zdroje EU), 

pričom je rozdelená nasledovne: 

Typ kultúrnej inštitúcie 
Indikatívna alokácia  

(zdroj EÚ; EUR) 

Kultúrne zariadenia 7 034 495 

Knižnice 3 126 442 

Galérie 937 933 

Múzeá 1 172 416 

Divadlá  2 344 831 

Hvezdárne alebo planetáriá 234 483 

Nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) je financovaný v plnej miere zo zdrojov EÚ1.  

                                                        
 
1
 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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Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF2 oprávnený po zverejnení výzvy zmeniť 

indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, a to aj v rámci jednotlivých kategórií 

kultúrnych inštitúcií. Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu a 

zdôvodnenie tejto zmeny bude zverejnená na webovom sídle SO https://www.culture.gov.sk/operacne-

programy-strukturalne-fondy/. 

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 Európskych štrukturálnych a investičných fondov 

pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorá je zverejnená na webovom sídle Ministerstva financií SR3 

a schémy štátnej pomoci a to nasledovne:  

Žiadateľ 

Príspevok 
zo zdrojov IROP 

NFP  
(% z COV) 

Spolufinancovanie 
zo zdrojov 
prijímateľa 
(% z COV) 

subjekty verejnej správy (samosprávny kraj, mesto, obec, 
mestská časť a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové 

organizácie)4 mimo režimu štátnej pomoci 

Max. 95 Min. 5 

subjekty verejnej správy (samosprávny kraj, mesto, obec, 
mestská časť a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové 

organizácie)5 podľa schémy štátnej pomoci 

MFM6, avšak 
maximálne 95 

Min. 5 

1.5. Časový harmonogram konania o žiadosti o NFP   

Žiadateľ môže predložiť žiadosť o poskytnutie NFP (ďalej len „ŽoNFP“) kedykoľvek od vyhlásenia výzvy až do 

uzavretia výzvy. Doručením ŽoNFP SO na základe vyhlásenej výzvy začína v zmysle § 19 ods. 2 zákona 

o príspevku z EŠIF konanie o ŽoNFP. Konanie o ŽoNFP (proces schvaľovania) začína doručením ŽoNFP 

a končí vydaním rozhodnutia o ŽoNFP (rozhodnutie o schválení ŽoNFP, rozhodnutie o neschválení ŽoNFP, 

rozhodnutie o zastavení konania).  

SO vydá rozhodnutia pri všetkých ŽoNFP, ktoré boli predmetom schvaľovacieho procesu do 70 pracovných 

dní od konečného termínu na predkladanie ŽoNFP uvedeného v kap. 1.2 výzvy.  

V prípade, ak na základe preskúmania ŽoNFP a jej príloh vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti 

ŽoNFP alebo jej príloh, SO zašle žiadateľovi Výzvu na doplnenie ŽoNFP, čím poskytne žiadateľovi možnosť 

v stanovenej lehote odstrániť nedostatky dokumentácie ŽoNFP. ŽoNFP a jej prílohy musia byť pravdivé, úplné 

a predložené najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v zmysle Výzvy na doplnenie 

chýbajúcich náležitostí ŽoNFP. Doplnené náležitosti sa stávajú súčasťou predloženej ŽoNFP. 

Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava doba potrebná na predloženie chýbajúcich náležitostí 
žiadateľom a doba, potrebná na overenie splnenia podmienky oprávnenosti z hľadiska plnenia požiadaviek 
v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie. Dňom odoslania žiadosti na doplnenie chýbajúcich 
náležitostí žiadateľovi sa plynutie lehoty na vydanie rozhodnutia prerušuje. Prerušená lehota plynie ďalej dňom 
doručenia chýbajúcich náležitostí RO. 

Celý proces konania o ŽoNFP je popísaný v Príručke pre žiadateľa
7
, 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 v znení neskorších predpisov 

3
  https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-
investicne-fondy/materialy/novy-podadresar/novy-podadresar-2.html  

4
  Subjekty podľa kapitoly 2.1 písm. c), d) v súlade s pravidlami financovania iniciatívy REACT-EU (kapitola 3.2.4) Stratégie 
financovania EŠIF. 

5
  Subjekty podľa kapitoly 2.1 písm. h) v súlade s pravidlami financovania iniciatívy REACT-EU (kapitola 3.2.4) Stratégie 
financovania EŠIF a pravidlami schémy štátnej pomoci. 

6
  MFM - miera finančnej medzery vypočítaná na základe finančnej analýzy ex-ante, ktorá predstavuje relatívne vyjadrenie rozdielu 
oprávnených nákladov a prevádzkovým ziskom investície. 

https://www.culture.gov.sk/operacne-programy-strukturalne-fondy/
https://www.culture.gov.sk/operacne-programy-strukturalne-fondy/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/materialy/novy-podadresar/novy-podadresar-2.html
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/materialy/novy-podadresar/novy-podadresar-2.html
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1.6. Miesto a spôsob doručenia ŽoNFP 

Formulár ŽoNFP ako aj zoznam povinných príloh ŽoNFP je uvedený v prílohe č. 1 výzvy: Formulár ŽoNFP. 

Miesto doručenia ŽoNFP 

Žiadateľ predkladá formulár ŽoNFP Poskytovateľovi elektronicky, a to: 

 vrátane príloh prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+8 a zároveň  

 bez príloh prostredníctvom elektronickej schránky Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky9 (ďalej len 

„MK SR“) podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým 

podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou žiadateľa
10

. 

Do e-schránky zasiela žiadateľ formulár ŽoNFP cez www.slovensko.sk alebo priamo z prostredia ITMS2014+. 

Pri vložení ŽoNFP do elektronickej schránky MK SR žiadateľ postupuje v zmysle kap. 3.1.3 Spôsob 

predkladania ŽoNFP Príručky pre žiadateľa.  

V prípade, ak z technických obmedzení, ktoré súvisia s rozsahom predkladaných príloh ŽoNFP a/alebo 

zachovaním ich zrozumiteľnosti a presnosti (napríklad rozsiahla projektová a technická dokumentácia alebo 

dokumentácia vytvorená v osobitných softvéroch) nie je možné niektorú z príloh ŽoNFP predložiť elektronicky 

prostredníctvom ITMS 2014+, žiadateľ predkladá listinnú podobu príloh ŽoNFP na adresu: 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
Sekcia SO pre IROP PO3 
Námestie SNP č. 33 
813 31 Bratislava 

a to jedným z nasledovných spôsobov: 

 osobne na podateľni Ministerstva kultúry SR od 9:00 do 15:00 hod,  

 doporučenou poštou, 

 kuriérskou službou. 

Dokumentácia predkladaná v listinnej podobe sa predkladá v jednom originálnom vyhotovení a jednej 
kópii.   

Spôsob doručenia ŽoNFP 

Žiadateľ je v zmysle § 19 ods. 4 zákona o príspevku z EŠIF povinný predložiť ŽoNFP riadne, včas a vo forme 

určenej SO.  

ŽoNFP je doručená riadne, ak zaslaný formulár ŽoNFP umožňuje objektívne posúdenie obsahu ŽoNFP, t.j. je 

vyplnený v slovenskom alebo českom jazyku. 

ŽoNFP je doručená včas, ak je odoslaná do elektronickej schránky MK SR na Ústrednom portáli verejnej 

správy najneskôr v posledný deň uzávierky výzvy uvedený v kapitole 1.2 tejto výzvy 11, 

ŽoNFP je doručená vo forme určenej SO, ak je odoslaná prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ 

(a prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (bez príloh).  

V prípade, ak na základe overenia ŽoNFP vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti splnenia 

podmienky doručenia ŽoNFP riadne, včas a vo forme určenej SO, SO oznámi tieto pochybnosti žiadateľovi 

a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril. SO určí žiadateľovi primeranú lehotu na vyjadrenie, ktorá nesmie byť kratšia 

                                                                                                                                                                                   
 
7
 Príručka pre žiadateľa kapitola 4. Postup schvaľovania ŽoNFP 

8
 Prílohy ŽoNFP, ktoré z technických príčin nie je možné predložiť elektronicky prostredníctvom ITMS2014+ (napr. z dôvodu 
obmedzení veľkosti predkladaných príloh), predkladá žiadateľ v listinnej podobe alebo na CD/DVD. 

9
 Zriadenej v rámci Ústredného portálu verejnej správy.   

10
 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. Postupy súvisiace s e-schránkou sú 
popísané v kapitole 3 Príručky pre žiadateľa. 

11
 SO nevydáva žiadateľom potvrdenie o prijatí ŽoNFP. 

http://www.slovensko.sk/
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ako päť pracovných dní a poučí ho o následkoch spojených s neodstránením pochybností alebo nedodržaním 

určenej lehoty.  

V prípade, ak žiadateľ nepredložil ŽoNFP riadne, včas alebo v určenej forme alebo neodstráni pochybnosti 

o pravdivosti alebo úplnosti splnenia podmienky doručenia ŽoNFP riadne, včas a vo forme určenej SO, SO 

v súlade s § 20 ods. 1 písm. c) zákona o podpore z EŠIF zastaví konanie vydaním rozhodnutia o zastavení 

konania o ŽoNFP a o tejto skutočnosti informuje žiadateľa. 

Podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť na to, aby bola ŽoNFP predložená riadne, včas a vo forme určenej 

SO vrátane postupu pri získavaní prístupu žiadateľa do verejnej časti ITMS2014+, sú bližšie špecifikované 

v kapitole 3 Príručky pre žiadateľa. 

1.7. Kontaktné údaje sprostredkovateľského orgánu a spôsob komunikácie  

Informácie týkajúce sa tejto výzvy môžu žiadatelia o NFP získať od SO na webovom sídle SO 

https://www.culture.gov.sk/operacne-programy-strukturalne-fondy/, a zároveň jednou z nasledovných foriem:  

 listinne - žiadatelia môžu svoje otázky posielať na adresu SO uvedenú v časti 1.1 tejto výzvy, alebo 

 elektronicky - žiadatelia môžu svoje otázky posielať na e-mailovú adresu SO: 

soiroppo3@culture.gov.sk. 

Na žiadosti o informácie týkajúce sa tejto výzvy zasielané SO listinne alebo elektronicky odpovedá SO listinne 

alebo elektronicky v lehote najneskôr 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti SO.  

Zároveň SO priebežne uverejňuje na vyššie uvedenom webovom sídle najčastejšie kladené otázky 

a odpovede. 
 

Upozorňujeme žiadateľov, aby priebežne sledovali vyššie uvedené webové sídlo SO, kde budú v prípade 

potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou. 

 

2. Podmienky poskytnutia príspevku 

Podmienky poskytnutia príspevku predstavujú súbor podmienok overovaných SO, ktoré musí žiadateľ / 

prijímateľ splniť na to, aby mu bol schválený a následne vyplatený príslušný NFP.  

SO overuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku v konaní o ŽoNFP, v rámci súčinnosti pri uzatváraní 

Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Bližšie informácie sú 

uvedené v kapitole 2 Príručky pre žiadateľa.  

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

V nasledujúcej časti sú uvedené kategórie podmienok poskytnutia príspevku, znenie a popis podmienok 

poskytnutia príspevku. Podrobnosti o preukazovaní a overovaní podmienok poskytnutia príspevku vrátane 

presnej špecifikácie požiadaviek na predloženie povinných príloh ŽoNFP sú uvedené v Príručke pre žiadateľa 

v kapitole 2. 

2.1.   Kategória podmienok poskytnutia príspevku: OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA 

P.č. 
Podmienka poskytnutia 
príspevku 

Popis podmienky poskytnutia príspevku 

1  Právna forma Oprávnení žiadatelia: 

a) obec, mesto, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy, 
mestská časť mesta Košice, samosprávny kraj, ktorý 
prevádzkuje kultúrnu inštitúciu bez právnej subjektivity alebo  

b) rozpočtová alebo príspevková organizácia zriadená obcou / 
mestom / mestskou časťou / samosprávnym krajom, ktorá je 
kultúrnou inštitúciou, alebo prevádzkuje kultúrnu inštitúciu 

https://www.culture.gov.sk/operacne-programy-strukturalne-fondy/
mailto:soiroppo3@culture.gov.sk
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bez právnej subjektivity.  

Pod kultúrnou inštitúciou sa rozumejú: kultúrne zariadenia12, 
knižnice13, múzeá a galérie14, divadlá15 a hvezdárne alebo 
planetáriá16. Kapacita kultúrnej inštitúcie musí byť využívaná 
minimálne na 80 % na kultúrne účely, resp. činnosti17. 

Osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná 
od štatutárneho orgánu žiadateľa, musí byt riadne splnomocnená 
na výkon predmetných úloh. 

2  Podmienka, že žiadateľ nie je 
evidovaný v Systéme 
včasného odhaľovania rizika 
a vylúčenia (EDES) ako 
vylúčená osoba alebo 
subjekt  

Žiadateľ nesmie byť evidovaný v EDES (Systém včasného 
odhaľovania rizika a vylúčenia) ako vylúčená osoba alebo subjekt 
(v zmysle článku 135 a nasledujúcich nariadenia č. 2018/104618). 

3  Podmienka, že štatutárny 
orgán žiadateľa, ani žiadny 
člen štatutárneho orgánu, 
ani osoba splnomocnená 
zastupovať žiadateľa 
v konaní o ŽoNFP nebola 
právoplatne odsúdená za 
trestný čin korupcie, 
za trestný čin poškodzovania 
finančných záujmov EÚ únie, 
za trestný čin legalizácie 
príjmu z trestnej činnosti, za 
trestný čin založenia, 
zosnovania a podporovania 
zločineckej skupiny, alebo za 
trestný čin machinácie pri 
verejnom obstarávaní a 
verejnej dražbe 

Štatutárny orgán žiadateľa, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, 
ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP 
nemôžu byť právoplatne odsúdení za niektorý z trestných činov: 

a) trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ (§261 - 
§263 Trestného zákona19) 

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).  

4  Podmienka zákazu vedenia 
výkonu rozhodnutia voči 

Voči žiadateľovi nie je vykonávaná exekúcia
20

 podľa 
Exekučného poriadku

21
 alebo vedený iný výkon rozhodnutia 

                                                        
 
12

 Kultúrne zariadenie je pre účely tejto výzvy účelové zariadenie určené na realizovanie kultúrnej činnosti, kultúrnych aktivít 
a poskytovanie kultúrnych služieb. Ide o budovy a lokality, ktoré boli účelovo budované najmä ako kultúrne domy, domy kultúry, 
domy osvety, domy umenia, kultúrne centrá, ktoré majú polyfunkčný alebo aspoň viacúčelový charakter. Osobitnou kategóriou 
kultúrnych zariadení sú kultúrno-osvetové zariadenia evidované ku dňu predloženia ŽoNFP v zoznam kultúrno-osvetových 
zariadení podľa § 7 zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti v znení neskorších predpisov. 

13
 Verejné knižnice v zmysle § 9 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách 
a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. zapísané ku dňu predloženia ŽoNFP v Zozname 
knižníc vedenom podľa § 25 tohto zákona. 

14
 Múzeá a galérie zapísané ku dňu predloženia ŽoNFP v Registri múzeí alebo galérií vedenom podľa § 5 zákona č. 206/2009 Z. z. 
o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

15
 Divadlá v zmysle § 2 ods. 4 zákona č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov vedené ku dňu predloženia ŽoNFP v Evidencii divadiel podľa § 3 uvedeného zákona 

16
 Hvezdárne alebo planetáriá v zmysle § 3 ods. 3 písm. b) zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti zapísané ku dňu 
predloženia ŽoNFP v zozname hvezdární a planetárií vedenom podľa § 7 ods. 3 tohto zákona  

17
 Bližšia definícia je uvedené v kapitole 1.3 Príručky pre žiadateľa 

18
 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú 
na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, 
(EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia 
(EÚ, Euratom) č. 966/2012 

19
 Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 

20 podľa §46 Exekučného poriadku účinného do 31.3.2017, ak sa vykonáva exekúcia podľa predpisov účinných do 31.3.2017  
a podľa §57 ods. 1 Exekučného poriadku, ak sa exekúcia vykonáva podľa predpisov účinných od 1.4.2017.  
21

 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. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/206/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/
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žiadateľovi podľa osobitných predpisov, ktorých predmetom je nútený 

výkon povinnosti zaplatiť peňažnú sumu v celkovej súhrnnej 
výške istiny za všetky takto vykonávané exekúcie alebo iné 
výkony rozhodnutia v sume vyššej ako 5% NFP požadovaného 
žiadateľom v podanej ŽoNFP, alebo ktorých predmetom je 
v jednotlivom prípade nútený výkon inej povinnosti, ktorá 
nespočíva v zaplatení peňažnej sumy, ak táto nepeňažná 
povinnosť akokoľvek priamo alebo nepriamo súvisí s projektom, 
ktorý je obsiahnutý v podanej ŽoNFP. 

Podmienka sa netýka výkonu rozhodnutia voči štatutárnemu 
orgánu žiadateľa, ale je relevantná vo vzťahu k subjektu 
žiadateľa. 

5  Podmienka, že žiadateľ nie je 
podnikom v ťažkostiach 

Žiadateľ nesmie byť podnikom v ťažkostiach
22

.  

Podmienka nie je relevantná pre žiadateľov, ktorí nie sú 
v súvislosti s projektom, považovaní za podnik, t.j. žiadateľov, 
ktorých činnosť podporená v dôsledku realizácie projektu nemá 
hospodársky charakter ako vyplýva z práva EÚ. 

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

Pomoc nie je možné poskytnúť žiadateľovi, voči ktorému sa 
nárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Európskej 
komisie, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú 
a nezlučiteľnú so spoločným trhom.  

Podmienka je relevantná len pre žiadateľov, na ktorých sa 
vzťahuje schéma štátnej pomoci. 

7  Podmienka, že žiadateľ má 
schválený program rozvoja 
a príslušnú 
územnoplánovaciu 
dokumentáciu  

Žiadateľ, ktorým je obec, mesto, mestská časť Hlavného mesta 
SR Bratislavy, mestská časť mesta Košice, samosprávny kraj, má 
schválený program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu 
dokumentáciu v súlade s ustanovením § 7 ods. 6, § 8 ods. 6 
a § 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja

23
. 

8  Podmienka finančnej 
spôsobilosti žiadateľa na 
spolufinancovania projektu 

Žiadateľ musí byť finančne spôsobilý na spolufinancovanie 
projektu.  

Finančná spôsobilosť na spolufinancovanie projektu znamená, že 
žiadateľ má zabezpečené finančné prostriedky na 
spolufinancovanie výdavkov projektu.  

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

2.2   Kategória podmienok poskytnutia príspevku: OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT REALIZÁCIE PROJEKTU 

P.č. 
Podmienka poskytnutia 
príspevku 

Popis podmienky poskytnutia príspevku 

9  Podmienka oprávnenosti 
aktivít projektu 

V rámci tejto výzvu je podporovaný nasledovný typ aktivity 
definovaný v špecifickom cieli 7.7 IROP: 

A. Investície do obstarania a modernizácie materiálno-
technického a technologického vybavenia kultúrnych inštitúcií; 

Projekt realizovaný v rámci tejto výzvy musí obsahovať 

                                                        
 
22

 V zmysle čl. 3 ods.3 nariadenia (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 Európsky fond regionálneho rozvoja nepodporuje podniky v ťažkostiach  

23
 Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. 
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nasledovné hlavné aktivity (spadajúce pod typ aktivity A 
špecifického cieľa 7.7 IROP): 

1. Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej 
inštitúcii, ktorá musí viesť k modernizácii, zlepšeniu úrovne 
technického, resp. technologického vybavenia a/alebo 
priestorového a/alebo funkčného riešenia kultúrnej inštitúcie, 

2. Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej 
inštitúcie, ktorá musí viesť k zlepšeniu hygienických 
štandardov a k zabezpečeniu materiálno-technického 
vybavenia slúžiaceho na ochranu zdravia v boji proti  
COVID-19 v kultúrnej inštitúcii, a to pre návštevníkov, ako aj 
osôb pôsobiacich v zázemí kultúrnej inštitúcie. 

V rámci jednej ŽoNFP je možné poskytnúť NFP len na jednu 
kultúrnu inštitúciu. Žiadateľ môže predložiť viacero ŽoNFP na 
odlišné kultúrne inštitúcie. 

10  Časová oprávnenosť 
realizácie aktivít projektu 

Realizácia aktivít projektu nesmie začať skôr ako 
1. februára 2020

24
 a nesmie byť ukončená neskôr ako 

31. decembra 2023.  

Žiadateľ môže ukončiť realizáciu aktivít projektu aj pred 
predložením ŽoNFP na SO za predpokladu, že realizácia aktivít 
projektu nezačala skôr ako 1. februára 2020. 

2.3.   Kategória podmienok poskytnutia príspevku: OPRÁVNENOSŤ MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU 

P.č. 
Podmienka poskytnutia 
príspevku 

Popis podmienky poskytnutia príspevku 

11  Podmienka, že projekt je 
realizovaný na oprávnenom 
území 

Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území. 

Oprávneným územím pre túto výzvu je celé územie Slovenskej 
republiky s výnimkou území obcí, ktorých počet obyvateľov 
nepresahuje 1 000 podľa údajov k 31.12.201925.  

2.4.  Kategória podmienok poskytnutia príspevku: KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV 

P.č. 
Podmienka poskytnutia 
príspevku 

Popis podmienky poskytnutia príspevku  

12  Podmienka splnenia 
hodnotiacich kritérií 

ŽoNFP musí spĺňať kvalitatívnu úroveň definovanú 
prostredníctvom hodnotiacich kritérií.  

Kritériá pre výber projektov schválené Monitorovacím výborom 
pre IROP ako aj ich spôsob vyhodnotenia tvoria prílohu č. 2 
Príručky pre žiadateľa. 

2.5. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU 

VYPLÝVAJÚCE Z OSOBITNÝCH PREDPISOV 

P.č. Podmienka poskytnutia 
príspevku 

Popis podmienky poskytnutia príspevku 

                                                        
 
24

 Za začatie realizácie aktivít projektu sa považuje začatie realizácie hlavnej aktivity projektu, ktorá sa realizuje ako prvá v poradí. 
25

 Zdroj: Štatistický úrad SR. 
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13  Podmienky týkajúce sa štátnej 
pomoci a vyplývajúce zo 
schémy štátnej pomoci 

Príspevok poskytovaný na oprávnené aktivity tak, ako sú 
stanovené touto výzvou, môže predstavovať poskytovanie štátnej 
pomoci. V závislosti od toho, či sa na projekt vzťahujú podmienky 
štátnej pomoci, sa projekty delia na dve základné skupiny: 

1. projekty, pri ktorých je možné vylúčiť, že poskytnutím 
príspevku na realizáciu projektu je prijímateľovi poskytovaná 
štátna pomoc, a to v prípade ak infraštruktúra vybudovaná 
a/alebo obnovená z NFP: 

a) slúži výlučne na nehospodársku činnosť
26

 alebo 

b) slúži takmer výlučne na nehospodársku činnosť
27

  

2. projekty, pri ktorých nie je možné vylúčiť, že poskytnutím 
príspevku na realizáciu projektu je prijímateľovi poskytovaná 
štátna pomoc, v takom prípade bude NFP poskytovaný podľa 
čl. 53 GBER

28
. 

V prípade, ak projekt spadá pod režim podľa bodu 1. a žiadateľ, 
resp. prijímateľ poruší podmienky, na základe ktorých projekt 
nespadá pod pravidlá poskytovania štátnej pomoci, nesie za 
svoje konanie plnú právnu zodpovednosť v súvislosti 
s porušením pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci.  

Bez ohľadu na režim podľa ktorého je poskytovaný NFP na 
projekt v rámci tejto výzvy, žiadateľ berie na vedomie, že rovnaké 
právne následky (ako podľa predchádzajúceho odseku) nastanú 
aj v prípade, ak v rámci projektu dôjde k poskytnutiu takej formy 
výhody podniku, ktorá na základe Zmluvy o fungovaní EÚ 
znamená porušenie pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci. 
Žiadateľ si je zároveň vedomý, že štátnou pomocou sa v tejto 
súvislosti rozumie každá pomoc v akejkoľvek forme, ktorú 
poskytovateľ poskytuje na podnikanie alebo v súvislosti s ním 
priamo alebo nepriamo z prostriedkov štátneho rozpočtu, zo 
svojho rozpočtu alebo z vlastných zdrojov podniku, pričom však 
nezáleží na právnej forme žiadateľa a spôsobe jeho financovania. 

14  Podmienka neporušenia zákazu 
nelegálneho zamestnávania 
štátneho príslušníka tretej 
krajiny 

Žiadateľ nesmie porušiť zákaz nelegálneho zamestnávania 
štátneho príslušníka tretej krajiny (podľa zákona o nelegálnej 
práci

29
) počas obdobia 3 rokov predchádzajúcich podaniu 

ŽoNFP. 

2.6. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: ĎALŠIE PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU 

P.č. Podmienka poskytnutia 
príspevku 

Popis podmienky poskytnutia príspevku 

15  Podmienka, že žiadateľ má 
vysporiadané majetkovo-právne 
vzťahy a povolenia na realizáciu 
aktivít projektu 

Vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov  

Žiadateľ musí preukázať, že má právo užívať všetky 
nehnuteľnosti (stavby), v ktorých má byť projekt realizovaný. 
Túto podmienku poskytnutia príspevku musí žiadateľ spĺňať 

                                                        
 
26

 Podmienky za splnenia ktorých sa využívanie infraštruktúry považuje za nehospodárske, sú bližšie popísané v Príručke pre 
žiadateľa, kap 2.5.1 

27
 Podmienky za splnenia ktorých sa využívanie infraštruktúry považuje za takmer výlučne za nehospodárske, sú bližšie popísané 
v Príručke pre  žiadateľa, kap 2.5.1 

28
 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 
a 108 zmluvy v platnom znení 

29 Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
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počas realizácie projektu a zároveň počas obdobia udržateľnosti 
projektu, t. j. minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu30.  

Povolenie na realizáciu aktivít projektu  

V prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje vydanie stavebného 
povolenia alebo iného povolenia na realizáciu stavby (napr. 
oznámenie k ohláseniu drobnej stavby), je žiadateľ povinný 
predložiť právoplatné rozhodnutie príslušného stavebného úradu, 
resp. oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky voči 
predloženému stavebnému ohláseniu, vrátane príslušnej 
projektovej dokumentácie31 (ak relevantné).  

16  Podmienka oprávnenosti 
z hľadiska plnenia požiadaviek v 
oblasti posudzovania vplyvov 
na životné prostredie  

Projekt, ktorý je predmetom konania o ŽoNFP, musí byť 
z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s požiadavkami 
v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti podľa 

zákona o posudzovaní vplyvov32. 

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 na 
realizáciu projektu). 

Závery uvedené v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní (ak 
navrhovaná činnosť alebo jej zmena podlieha zisťovaciemu 
konaniu), musia byť zohľadnené v povolení na realizáciu 
projektu, resp. v zmene takéhoto povolenia (t. j. uvedené platí 
rovnako aj v prípade zmien v povolení na realizáciu projektu). 

V prípade, ak sú kumulatívne naplnené nižšie uvedené 
podmienky, nie je potrebné, aby predmet projektu podliehal 
zisťovaciemu konaniu alebo posudzovaniu vplyvov na životné 
prostredie.  

Podmienky: pri zmene navrhovanej činnosti (napr. 
rekonštrukcia, resp. nevyhnutné stavebné úpravy), pôvodná 
navrhovaná činnosť (súčasný stav) ani zmena navrhovanej 
činnosti (navrhovaný stav – zmena) nedosiahne ani 
nepresiahne prahové hodnoty uvedené v prílohe č. 8 k zákonu 
o posudzovaní vplyvov, v kapitole 9 Infraštruktúra, položka č. 16 
písm. a) časť B, Projekty rozvoja obcí vrátane  pozemných 
stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené 
v iných položkách tejto prílohy v zastavanom území od 10 000 
m

2
 podlahovej plochy a mimo zastavaného územia od 1 000 m

2
 

podlahovej plochy. 

17  Podmienka oprávnenosti 
z hľadiska súladu 
s horizontálnymi princípmi 

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

Nediskriminácia, resp. prístupnosť má byť zabezpečená v súlade 
s Dohovorom OSN podľa č. 9 a 19 o právach osôb so 
zdravotným postihnutím, vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z., 
Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre 

                                                        
 
30

 V súlade s ustanoveniami stavebného zákona. 
31

 V súlade s ustanoveniami stavebného zákona. 
32 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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investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre 
informačné technológie verejnej správy a zákonom č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku.  

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

18  Maximálna a minimálna výška 
príspevku 

Maximálna výška príspevku: 200 000 EUR.  

Minimálna výška príspevku pre knižnice, hvezdárne alebo 
planetáriá: 30 000 EUR 

Minimálna výška príspevku pre ostatné oprávnené kultúrne 
inštitúcie: 50 000 EUR. 

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 predložením ŽoNFP a prebieha v rámci nasledujúcich 

základných fáz:   

1. Administratívne overenie  

2. Odborné hodnotenie a výber  

3. Opravné prostriedky (nepovinná 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. 

SO overuje vecnú oprávnenosť výdavkov, vrátane dodržania princípov hospodárnosti efektívnosti 

a nevyhnutnosti výdavkov na dosiahnutie cieľov projektu v rámci odborného hodnotenia. Podmienky 

oprávnenosti výdavkov sú bližšie špecifikované v prílohe č. 5 tejto výzvy. Bližšie informácie o postupe SO 

v rámci jednotlivých fáz konania sú uvedené v Príručke pre žiadateľa, kapitola 4.  

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. 

3.2  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,   

b) ktorý poskytol súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP.  

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

pre žiadateľa.  

3.3  Využitie zásobníka žiadostí o NFP v súlade s § 21 zákona o príspevku z EŠIF 

Využitie zásobníka projektov sa v rámci tejto výzvy bude aplikovať v súlade so Systémom riadenia EŠIF, časť 

3.2.3 Zásobník projektov. 

3.4  Zverejňovanie informácií 

SO zverejní na webovom sídle do 60 pracovných dní od skončenia rozhodovania o ŽoNFP Zoznam 

schválených ŽoNFP a Zoznam neschválených ŽoNFP v poradí určenom na základe aplikácie hodnotiacich 
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kritérií. V zozname schválených a neschválených ŽoNFP sa zverejňujú údaje v rozsahu podľa § 48 ods.1 

a ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF.  

Centrálny koordinačný orgán zverejňuje na svojom webovom sídle údaje o zmluvách o poskytnutí NFP, ktoré 

nadobudli účinnosť a to 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 Centrálny koordinačný orgán oprávnení zverejniť bez osobitného súhlasu žiadateľa v súlade s § 47 zákona 

o príspevku z EŠIF.   

3.5  Relevantný spôsob financovania 

Spôsob financovania jednotlivých projektov, t. j. predfinancovanie a 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 webovom sídle 

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

Forma poskytovaného príspevku: nenávratný finančný príspevok. 

4. Identifikácia synergických a komplementárnych účinkov 

 

Identifikované výzvy EŠIF so synergickým účinkom k programu: 

Program: Operačný program Ľudské zdroje 

Prioritná os: 3. Zamestnanosť 

Názov: Rozvoj sektorových zručností II 

Investičná priorita:      3.1. Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane 

dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne 

iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily 

Špecifický cieľ: 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu 

zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, adaptability 

zamestnancov, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach 

Plánované vyhlásenie 

výzvy: 
september 2021 

Dodatočné zdroje 

informácií: 
https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=526e4023-a49c-46d7-8202-ede513b9e6bc 

5. Zmena a zrušenie výzvy 

SO je v súlade s § 17 ods. 6 až 10 zákona o príspevku z EŠIF33 oprávnený výzvu zmeniť alebo zrušiť.  

SO je oprávnený výzvu zmeniť do vydania prvého rozhodnutia o ŽoNFP. 

RO nesmie zmenou výzvy zúžiť podmienku poskytnutia príspevku týkajúcej sa oprávnenosti žiadateľa. 

SO je oprávnený vykonať zmeny formálnych náležitostí výzvy (§ 17 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF), 

pričom v prípade takýchto zmien je SO povinný posudzovať ich dopad z hľadiska zachovania princípov 

transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a primeranosti. 

SO umožní žiadateľom v primeranej lehote doplniť alebo zmeniť ŽoNFP predložené do termínu zmeny výzvy, 

ak ide o takú zmenu, ktorou môžu byť skôr predložené ŽoNFP dotknuté. SO o tejto skutočnosti písomne 

informuje žiadateľa. 

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 

                                                        
 
33

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

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9348
https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=526e4023-a49c-46d7-8202-ede513b9e6bc
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záväzného právneho predpisu nedôjde k zmene vecnej podstaty podmienky poskytnutia príspevku. 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.  

V prípade zrušenia výzvy, SO o všetkých predložených ŽoNFP rozhodne alebo ich vráti žiadateľom.   

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 (uvedenom 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 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. 

6.  Prílohy výzvy 

1. Formulár ŽoNFP (inštrukcie na vyplnenie formulára ŽoNFP) 

2. Príručka pre žiadateľa  

3. Schéma štátnej pomoci 

4. Zoznam merateľných ukazovateľov, vrátane ukazovateľov relevantných k HP 

5. Podmienky oprávnenosti výdavkov 

6. Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok  

http://www.culture.gov.sk/
https://www.culture.gov.sk/operacne-programy-strukturalne-fondy/irop-po7-react-eu/schema-statnej-pomoci/

