
Školenie pre členov MAS 

k vypracovaniu a predloženiu ŽoNFP

pre opatrenia 7.2, 7.4 a 7.5 

Programu rozvoja vidieka
Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z.

13.06.2019

Hotel Alibaba, Humenné



Program

 09:30 Postupy pre žiadateľov pri vypracovaní ŽoNFP v rámci 

implementácie stratégie CLLD

 Vypracovanie a predloženie ŽoNFP,

 Podmienky doručenia ŽoNFP,

 Podmienky poskytnutia príspevku,

 Konanie o ŽoNFP,

 Uzatvorenie zmluvy o NFP, 

 11:30 Diskusia

 12:00 Obed



Vypracovanie a predloženie ŽoNFP



Vypracovanie a predloženie ŽoNFP

 Žiadateľ predkladá ŽoNFP na príslušnú MAS v zmysle podmienok vyhlásenej 

výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD

ITMS

2014+

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=049219f3-b867-4e03-bf5c-624a53b0b6bf


 Žiadateľ je povinný pri vypĺňaní formulára ŽoNFP postupovať podľa návodu, 

ktorý je súčasťou prílohy č. 1 ,,Podpora vytvorenia ŽoNFP na verejnej časti 

ITMS2014+“ usmernenia CKO č. 1 k postupu administrácie ŽoNFP cez 

ITMS2014+, zverejnenom na webovom sídle: 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/

 Súčasťou výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie 

CLLD je aj vzor formulára ŽoNFP (Príloha č.4B), v ktorom sú uvedené 
vysvetlivky z hľadiska požadovaných obsahových náležitostí k jeho 

vyplneniu. Vzorový formulár ŽoNFP predstavuje pre žiadateľa len návod pri 
vypĺňaní elektronického formulára ŽoNFP vo verejnej časti ITMS2014+

Vypracovanie a predloženie ŽoNFP

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/


 Okrem elektronického predkladania formulára ŽoNFP a povinných príloh 

(ak relevantné) prostredníctvom ITMS2014+ žiadateľ zároveň predkladá aj 

písomnú formu formulára ŽoNFP, a to predložením listinnej formy formulára 

ŽoNFP na adresu MAS uvedenú vo výzve na predkladanie ŽoNFP

 Pri predkladaní elektronickej formy formulára ŽoNFP žiadateľ vyplní 

jednotlivé časti formulára ŽoNFP priamo v ITMS2014+

Vypracovanie a predloženie ŽoNFP

ITMS

2014+

https://www.itms2014.sk/


Pri predkladaní listinnej formy formulára ŽoNFP žiadateľ: 

 vyplní jednotlivé časti formulára ŽoNFP priamo v ITMS2014+, 

 po vyplnení formulára ŽoNFP a stlačení „Odoslať“ sa zobrazí sprievodca 

odoslaním, 

 ITMS2014+ zobrazí obrazovku „Výber odoslania“, 

 žiadateľ vyberie „Odoslať listinne“, 

 zobrazí sa informácia o odoslaní formulára ŽoNFP do neverejnej časti ITMS2014+, 

 žiadateľ vygeneruje formulár ŽoNFP vo formáte PDF, vytlačí ho, opatrí ho 

odtlačkom pečiatky (v prípade, že žiadateľ má povinnosť používať pečiatku) a 

podpíše (štatutárny orgán žiadateľa – úradne overený podpis resp. 

splnomocnená osoba), 

 formulár ŽoNFP spolu s povinnými prílohami (ak relevantné) žiadateľ predkladá 

na adresu MAS, ktorá je uvedená vo výzve na predkladanie ŽoNFP v zmysle 

ods.2, kap. 7.1.1. 

Vypracovanie a predloženie ŽoNFP



 K formuláru ŽoNFP žiadateľ prikladá povinné prílohy. Spôsob a forma 

predloženia povinných príloh je uvedený vo výzve na predkladanie ŽoNFP

(neskôr pri podmienkach poskytnutia príspevku)

 ŽoNFP predkladaná elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ 

musí byť totožná s formulárom ŽoNFP predkladaným v listinnej forme (v 

prípade rozdielov medzi elektronickou a listinnou formou ŽoNFP bude 

považovaná za záväznú verzia ŽoNFP predložená prostredníctvom 

ITMS2014+ a žiadateľ nebude vyzvaný zo strany MAS, resp. PPA na úpravu 

prostredníctvom výzvy na doplnenie)

Vypracovanie a predloženie ŽoNFP



Podmienky doručenia ŽoNFP



 V zmysle § 19 zákona o príspevku z EŠIF musí byť ŽoNFP doručená riadne, 

včas a v určenej forme, pričom všetky tieto tri podmienky musia byť splnené 

súčasne

 ŽoNFP sa považuje za predloženú v určenej forme, ak bol formulár ŽoNFP

predložený: 

a) elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a zároveň 

b) vytlačený v zmysle ods. 8, kap. 7.1 a v listinnej forme (podpísaný –

úradne overený podpis, opečiatkovaný ak má žiadateľ povinnosť  

používať pečiatku)  predložený na adresu MAS uvedenej vo výzve na 

predkladanie ŽoNFP jedným z nasledujúcich spôsobov: osobne, 

kuriérom alebo poštovou prepravou. 

Podmienky doručenia ŽoNFP



 Formulár ŽoNFP (1x) v listinnej forme (podpísaný – úradne overený podpis, 
opečiatkovaný ak má žiadateľ povinnosť používať pečiatku) spolu s 
povinnými prílohami (prílohy, ak relevantné) žiadateľ predkladá na adresu 
MAS, ktorá je uvedená vo výzve:  

• v zalepenej obálke/balíku pričom v ľavom hornom rohu obálky/balíka 
žiadateľ uvedie číslo výzvy, názov opatrenia/podopatrenia, obchodné 
meno, IČO, adresu/sídlo žiadateľa a v ľavom dolnom rohu 
obálky/balíka žiadateľ uvedie nápis „Neotvárať“, 

• ŽoNFP sú uložené spolu s povinnými prílohami v pevnom zakladacom 
šanóne. Prílohy sa do šanónu vkladajú zostupne, tzn. zhora nadol, 
pričom na vrchu bude formulár ŽoNFP a nasledovať budú povinné 
prílohy (len tie, ktoré má žiadateľ povinnosť predložiť v listinnej forme) 
podľa poradia uvedeného v ŽoNFP. Každá príloha bude založená zvlášť 
vo fóliovom euroobale (ak technicky nie je možné  v euroobale, použije 
sa iný vhodný spôsob podľa uváženia žiadateľa). 

Podmienky doručenia ŽoNFP



 Pri tej ŽoNFP, ktorá bola podaná iba v elektronickej podobe, nie je 

možné konštatovať splnenie podmienky doručenia ŽoNFP v určenej 

forme a MAS navrhne PPA pre ŽoNFP vydanie konkrétneho 

rozhodnutia podľa zákona o príspevku z EŠIF (rozhodnutie o 

zastavení konania o ŽoNFP)

Podmienky doručenia ŽoNFP



 ŽoNFP sa považuje za predloženú včas, ak bol: 

a) formulár ŽoNFP odoslaný elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ 
spolu s prílohami (len prílohy v zmysle ustanovení Prílohy č.6B, resp. predmetnej 
výzvy)  do termínu uzavretia výzvy*; a zároveň boli  

b) formulár ŽoNFP spolu s prílohami (len prílohy v zmysle ustanovení Prílohy č.6B) v 
listinnej forme  doručený do termínu uzavretia výzvy na adresu MAS uvedenú vo 
výzve a to jedným z nasledujúcich spôsobov: osobne, kuriérom alebo poštovou 
prepravou.  

 V prípade osobného doručenia je rozhodujúci termín fyzického doručenia 
ŽoNFP, pričom  v takom prípade je nevyhnutné ŽoNFP doručiť najneskôr v 
deň uzavretia predmetnej výzvy

*  Podať ŽoNFP za žiadateľa osobne na príslušnú MAS je oprávnená akákoľvek 
osoba zastupujúca žiadateľa prostredníctvom úradne osvedčeného 
splnomocnenia

Podmienky doručenia ŽoNFP



 V prípade doručenia poštou alebo kuriérskou službou je rozhodujúci termín 

odovzdania ŽoNFP na prepravu, pričom v takom prípade je nevyhnutné 

ŽoNFP odovzdať na prepravu najneskôr v deň uzavretia predmetnej výzvy. 

Za včasné doručenie bude MAS považovať aj prípady, ak ŽoNFP zasielaná 

poštou alebo kuriérom bude doručená na adresu jej sídla najneskôr do 7. 

pracovných dní odo dňa uzavretia výzvy na predkladanie ŽoNFP (vrátane)

Podmienky doručenia ŽoNFP



 ŽoNFP sa považuje za doručenú riadne, ak formulár ŽoNFP: 

a) je vyplnený v systéme ITMS2014+, 

b) vyplnený v slovenskom jazyku, resp. v prípade predloženia v inom ako 

slovenskom jazyku, je priložený úradne osvedčený preklad do slovenského 

jazyka písmom, ktorý umožňuje objektívne posúdenie ich obsahu. Preklad 

do slovenského jazyka sa nevyžaduje v prípade príloh, ktoré sú originálne 

vyhotovené v českom jazyku a sú vypracované vo formáte, ktorý umožňuje 

objektívne posúdenie obsahu ŽoNFP (t.j. čitateľnosť písma), 

c) predložený formát ŽoNFP a príloh umožňuje objektívne posúdenie ich 

obsahu a písmo umožňuje rozpoznanie obsahu textu

Podmienky doručenia ŽoNFP



 Ak žiadateľ predložil ŽoNFP, ktorú považuje za nesprávnu, resp. z iných 

dôvodov na strane žiadateľa chce vziať svoju ŽoNFP späť, môže požiadať 

MAS o späťvzatie ŽoNFP (Príloha č.5B) do vydania prvého Rozhodnutia zo 

strany PPA v rámci predmetnej výzvy

 V prípade, ak ŽoNFP nebola doručená riadne, včas a v určenej forme, a v 

prípade pochybností o pravdivosti alebo úplnosti ŽoNFP alebo jej príloh 

tieto neboli odstránené za podmienok uvedených v kapitole 7.1.4, ods. 11, 

MAS zastaví konanie o ŽoNFP a navrhne PPA pre ŽoNFP vydanie  

konkrétneho rozhodnutia podľa zákona o príspevku z EŠIF (rozhodnutie o 

zastavení konania o ŽoNFP v zmysle § 20 ods. 1 písm. c))

Podmienky doručenia ŽoNFP



Podmienky poskytnutia príspevku



Podmienky poskytnutia príspevku

 Splnenie podmienok poskytnutia príspevku je overované MAS, resp. PPA v 

rámci konania o ŽoNFP v zmysle ustanovení § 19 zákona o príspevku z EŠIF. 

PPA je oprávnená overovať plnenie podmienok poskytnutia príspevku aj v 

procese implementácie projektu tak, aby mohol byť prijímateľovi vyplatený 

príslušný NFP



Podmienky poskytnutia príspevku

Rozhodnutie o schválení ŽoNFP môže byť vydané až po tom, ako žiadateľ v konaní 
o ŽoNFP preukázal, resp. MAS a zároveň PPA preukázateľne overili, že spĺňa všetky 
podmienky poskytnutia príspevku definované v príslušnej výzve. Podmienky 
poskytnutia príspevku musia byť splnené  počas procesu uzatvárania zmluvy o NFP, 
ako aj počas platnosti a účinnosti zmluvy o NFP za podmienok stanovených v 
zmluve o NFP. Podmienky, ktoré žiadateľ musí spĺňať sú nasledovné:  

 oprávnenosť žiadateľa, 

 oprávnenosť partnera (ak je to relevantné), 

 oprávnenosť aktivít realizácie projektu, 

 oprávnenosť výdavkov realizácie projektu, 

 oprávnenosť miesta realizácie projektu, 

 kritériá pre výber projektov, 

 spôsob financovania, 

 podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z osobitných predpisov, 

 ďalšie podmienky poskytnutia príspevku. 



Podmienky poskytnutia príspevku

 ŽoNFP predložená žiadateľom v rámci implementácie stratégie CLLD musí 

spĺňať podmienky poskytnutia príspevku a  kritériá pre výber projektov 

stanovené príslušnou MAS.  

 Podmienky poskytnutia príspevku pre jednotlivé podopatrenia PRV SR a 

podopatrenia v zmysle nariadenia EPFRV sú uvedené vo výzve na 

predkladanie ŽoNFP príslušnej MAS a v (Prílohe č.6B), kde sú uvedené 

všeobecné informácie k podmienkam poskytnutia príspevku. 



Podmienky poskytnutia príspevku

 Vo výzve na predkladanie ŽoNFP bude uvedená možnosť využitia 

integračnej akcie pri relevantných podmienkach poskytnutia príspevku. V 

prípade neúspešnosti integračnej akcie alebo v prípade, ak žiadateľ zistí 

integračnou akciou nesplnenie podmienky poskytnutia príspevku a napriek 

tomu vie preukázať splnenie tejto podmienky, môže využiť listinnú 

(písomnú) formu na preukázanie splnenia podmienky (sken prílohy 

prostredníctvom ITMS2014+). To isté platí aj v prípade podmienok 

poskytnutia príspevku, v prípade ktorých sa nevyžaduje špeciálna príloha, 

nakoľko ich MAS, resp. PPA vyhodnocuje na základe verejne dostupných 

registrov. 



Podmienky poskytnutia príspevku

 Do systému ITMS2014+ je žiadateľ povinný nahrať všetky požadované 

prílohy iba raz, t.j. na preukázanie splnenia viacerých podmienok 

poskytnutia príspevku prikladá predmetnú prílohu iba jeden krát spôsobom, 

že priloží prílohu a k nej priradí tie podmienky poskytnutia príspevku, ktoré 

ňou preukazuje splnenie.

Podmienky poskytnutia príspevku

Prílohy k výzve 7.2/priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-1_bsz.pdf


Konanie o ŽoNFP



Konanie o ŽoNFP



Uzatvorenie zmluvy o NFP



Uzatvorenie zmluvy o NFP

 Príspevok sa poskytuje prijímateľovi na základe a v súlade so zmluvou o 

poskytnutí NFP uzavretou podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.  

 Právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti 

zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytnutie príspevku na základe zmluvy o 
poskytnutí NFP je viazané na splnenie podmienok dohodnutých v zmluve o 

poskytnutí NFP. Samotným vznikom právneho nároku nie je garantované 

reálne uhradenie zazmluvnenej výšky príspevku, pretože takéto uhradenie 

je viazané na splnenie podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí NFP. 

Ak žiadateľ začne s realizáciou projektu pred právoplatnosťou rozhodnutia 

o schválení ŽoNFP alebo pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí 

NFP, znáša v plnej miere riziko súvisiace s tým, že žiadateľovi nevznikne 

právny nárok na poskytnutie príspevku.



Diskusia


