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Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti  

oznamuje v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti1 

 

Názov výzvy:    Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine 

Kód výzvy: 09I03-03-V01 

Komponent 9:      Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií 

Investícia 3:  Excelentná veda 

Zmenu výzvy č. 1 

 

Predmet zmeny: 

 

Časť 2.2. výzvy: 

- Žiadateľ môže prijať výskumníka – uchádzača na plný alebo čiastočný úväzok najneskôr však do 

31.3.2023. 

 

časti 4. výzvy: 

- Financovanie projektu bude zabezpečené z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti 

(POO) systémom refundácie (v prípade spätnej oprávnenosti mzdových výdavkov), a, alebo  

zálohových platieb, alebo ich kombináciou.  

- Obdobie oprávnenosti výdavkov je od 1. 3. 2022. Žiadateľ bude môcť čerpať skutočne vynaložené mzdové 

výdavky mechanizmu do poskytnutia prvej zálohovej platby spätne formou refundácie. Následne budú 

mzdové výdavky vyplácané vo forme zálohových platieb maximálne na obdobie 12 mesiacov. Vyplatenie 

novej zálohovej platby, ako aj refundácia vzniknutých nákladov budú podmienené splnením míľnikov za 

predchádzajúce obdobie (neplatí pri prvej zálohovej platbe a v prípade refundácie nákladov od začiatku 

pobytu výskumníka po začiatok účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu). 

 

Časť Informácie k vyplneniu žiadosti - Manuál k výzve: 

- Odporúčame, aby žiadateľ navrhol ambiciózne, ale realistické míľniky, keďže od ich plnenia sa bude 

odvíjať každoročné vyplatenie zálohovej platby alebo refundácia výdavkov (žiadosť o platbu – priebežná 

platba). 

- Vyplatenie príspevku na výskum a príspevku na nepriame náklady inštitúcie sa v súlade so zásadou 

zjednodušeného vykazovania výdavkov preukazuje plnením míľnikov, ktoré prijímateľ preukáže v 

priebežnej (resp. záverečnej) monitorovacej správe (neplatí pri prvej zálohovej platbe a v prípade 

refundácie nákladov od začiatku pobytu výskumníka po začiatok účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

prostriedkov mechanizmu). 

                                                           
1 Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon o mechanizme podpory“). 
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Časť Informácie pre žiadateľa – Manuál k výzve  

- Žiadateľ môže prijať výskumníka na plný alebo čiastočný úväzok, najneskôr však do 31. 3. 

2023. 

- Obdobie oprávnenosti výdavkov je od 1. 3. 2022. Ž Vyplatenie novej zálohovej platby, ako aj 

vyplatenie refundácie nákladov (žiadosť o platbu – priebežná platba) bude podmienené splnením 

míľnikov za predchádzajúce obdobie (neplatí pri prvej zálohovej platbe a v prípade refundácie 

nákladov od začiatku pobytu výskumníka po začiatok účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov 

mechanizmu). 

 

Časť Zúčtovanie prostriedkov a oprávnené aktivity – Manuál k výzve 

 

- Vyplatenie príspevku na výskum a príspevku na nepriame náklady inštitúcie sa v súlade so 

zásadou zjednodušeného vykazovania výdavkov preukazuje plnením míľnikov, ktoré prijímateľ 

preukáže v priebežnej (resp. záverečnej) monitorovacej správe (neplatí pri prvej zálohovej platbe 

a v prípade refundácie nákladov od začiatku pobytu výskumníka po začiatok účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí prostriedkov mechanizmu). 

 

Príloha Výzvy č. 1 – Návrh zmluvy o poskytnutí  prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 

- Bod 3.5  Zmluvné strany sa dohodli, že financovanie Projektu Vykonávateľom z Prostriedkov 
mechanizmu sa bude realizovať systémom poskytovania zálohových platieb, alebo refundácie, 
alebo ich kombinácie v zmysle príloh. 

 

- Bod 4.1.2 Za účelom pravidelného získavania informácií o implementácii Projektu má Prijímateľ 
povinnosť predkladať monitorovacie správy vždy ako súčasť  Žiadosti o platbu – poskytnutie 
zálohovej  platby alebo Žiadosti o platbu – priebežná platba (refundácia)  (neplatí pri prvej žiadosti 
o zálohovú platbu a v prípade refundácie nákladov od začiatku pobytu výskumníka po začiatok 
účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu). Monitorovaciu správu predkladá 
prijímateľ minimálne raz za 12 mesiacov. 

 

Príloha Zmluvy č. 1. 2  - Opis projektu 

Miesto realizácie  

Miesto výkonu práce výskumníka ............................................... 

 

V prílohe Zmluvy č. 1.3. Finančné riadenie a monitorovanie projektu: 

- V prípade ak sa prijímateľ rozhodne využívať systém zálohových platieb, tak je nutné o poskytnutie 

zálohovej platby je nutné požiadať najneskôr do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy. 
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- Monitorovaciu správu predkladá prijímateľ minimálne raz za 12 mesiacov. Monitorovacia správa sa 
predkladá zároveň ku každej Žiadosti o platbu – poskytnutie  zálohovej  platby. Poskytnutie zálohovej 
platby je podmienené priebežným plnením míľnikov (neplatí pri prvej Žiadosti o zálohovú platbu). 

- Monitorovacia správa je povinnou prílohou  žiadosti o platbu – poskytnutie zálohovej platby alebo pri 
žiadosti o refundácii nákladov (žiadosť o platbu – priebežná platba) (neplatí pri prvej Žiadosti o zálohovú 
platbu a v prípade refundácie nákladov od začiatku pobytu výskumníka po začiatok účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí prostriedkov mechanizmu).  Monitorovaciu správu predkladá prijímateľ minimálne raz za 12 
mesiacov. 

- Prijímateľ predkladá záverečnú Monitorovaciu správu a Záverečnú monitorovaciu správu spolu so 
záverečným vyúčtovaním poskytnutých prostriedkov.  

 

Zmeny vo výzve majú umožniť: 

- prijímateľom využívať systém refundácie počas celej doby trvania projektu, vrátane systému kombinácie 

platieb,  

- umožniť poskytovať systémom refundácie aj príspevok (prostriedky mechanizmu) na výskum a príspevok 

na nepriame náklady od začiatku zamestnaneckého pomeru výskumníka (ak tento vznikol pred 

účinnosťou zmluvy),  

- upresniť dokedy je možné najneskôr zamestnať výskumníka, 

- upresniť predkladanie monitorovacích správ a naviazať ich predkladanie na poskytovanie zálohových 

platieb a v prípade refundácie nákladov od začiatku pobytu výskumníka po začiatok účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí prostriedkov mechanizmu 

 

Oznámenia o splnení podmienok, ktoré žiadateľom už boli zaslané, nebudú týmito zmenami dotknuté, 

nenaruší sa poradie a zoznam žiadateľov, ktorí splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu. 

Žiadosti ktoré sú v štádiu posudzovania splnenia podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu 

navrhované zmeny, vzhľadom na vyššie uvedené, rovnako neovplyvnia. 

 


