
Výzva na preukázanie záujmu 

Slovensko , SK07 program – Zelené  inovácie v priemysle 

(Článok 6.9 platného nariadenia) 

Vážení Prijímateľ, 

Vzhľadom k tomu, že určité finančné prostriedky v rámci programu Zelené inovácie v priemysle 

doteraz neboli zazmluvnené, Správca programu sa rozhodla spustiť Výzvu na preukázanie záujmu. V 

súlade s článkom 6.9 Nariadenia o implementácii Nórskeho finančného mechanizmu, projektové 

granty , ktoré v zmysle ukončenia projektu neboli plne využité, rovnako ako projektové granty, ktoré 

boli krátené z dôvodu nezrovnalostí alebo z iných dôvodov, môžu v zmysle paragrafu 2 článku 12.2, 

byť prerozdelené do budúcich výziev na predkladanie návrhov v rámci rovnakého programu alebo na 

doplnkové činnosti už schválených projektov, za predpokladu, že tieto dodatočné aktivity prispievajú 

k dosiahnutiu cieľov projektov získaním týchto dodatočných prostriedkov. Prerozdelenie  uplatňuje 

postup uvádzajúci  v článku 6.9.2. 

Účelom tejto výzvy je overiť, či by ste mali záujem o poskytnutie dodatočného financovania. 

Dodatočné financovania musí prispievať k vykonávaniu ďalších činností prispievajúcich k cieľom 

projektu. Všeobecne platí, že Prijímateľ môže navrhnúť akékoľvek ďalšie činnosti, na základe 

skutočných potrieb projektu, za predpokladu, že tieto aktivity prispievajú k dosiahnutiu cieľov 

projektu. Postup v zmysle  článku 6.9.2. zaberie čas a vyžaduje si Dodatok k  Programovej dohode, 

ako aj k Projektovej zmluve, z toho dôvodu Správca programu využíva túto príležitosť, na oslovenie 

Vás,a  tak aby efektívne spravoval granty. 

Vzhľadom na  žiadne ďalšie predĺženie obdobia oprávnenosti projektu , ktoré môže byť poskytnuté v 

tejto fáze,  projekty, ktorých  spôsobilosť nebola predĺžená po 30. apríli 2016 nemôžu získať 

dodatočnú podporu. Dodatočné finančné prostriedky nemôžu byť poskytnuté ani projektom, ktorých 

získaný  projektový grant  je na hranici limitu 5 miliónov EUR. Pri preukázaní záujmu, prosím, zoberte 

do úvahy, že miera dotácie stanovená v projektovej zmluve (približne 50%) sa uplatňuje.  Z toho 

dôvodu, ak prejavíte Váš záujem, prosím, tiež zvážte svoje finančné možnosti. Žiadosť o dodatočnú 

sumu nesmie byť nižšia ako 300,000 EUR. Celková suma k dispozícii na realokáciu je až 3,5 milióna 

EUR. 

Prijímatelia sú vyzvaní, aby predložili svoje odpovede do 5. mája 2016. Len projekty spĺňajúce túto 

lehotu sa môžu kvalifikovať. 

Prijímatelia sú požiadaní, aby informovali Správcu programu v prípade, že nebudú žiadať o dodatočné 

financovanie. 

Neexistuje žiadna predpísaná forma na uchádzanie sa. 

 Správca programu môže uzavrieť túto výzvu pred jej konečným  termínom v prípade , že všetci 

Prijímatelia  už odpovedali na výzvu, či už prejavením svojho záujmu , alebo jej zamietnutím. 

Ďalšie kritériá môžu byť  uverejnené  v prípade, že jeden alebo niekoľko Prijímateľov  prejaví svoj 

záujem. 


