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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 2 k vyzvaniu na predloženie projektov technickej pomoci pre žiadateľa Slovenská 
inovačná a energetická agentúra s kódom OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP3 (ďalej len „usmernenie“) je 
zabezpečenie optimalizácie vyzvania jeho úpravou vzťahujúcou sa k: 

- podmienke, že výdavky projektu sú oprávnené. 

Týmto usmernením Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej aj „RO pre OP KŽP“) 
v súlade s ustanovením § 28 ods. 4 v spojení s § 17 ods. 6, 7 a 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) mení vyzvanie na predloženie projektov technickej pomoci pre žiadateľa 
Slovenská agentúra životného prostredia (ďalej len „vyzvanie“) spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej 
zmene podmienok poskytnutia príspevku.  

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Zmena uplatniteľnosti príslušnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci 
Operačného programu Kvalita životného prostredia - odo dňa účinnosti tohto usmernenia sa na posúdenie 
podmienky poskytnutia príspevku, že výdavky projektu sú oprávnené, uplatňuje Príručka k oprávnenosti 
výdavkov pre projekty technickej pomoci Operačného programu Kvalita životného prostredia, verzia 
2.3. 

2. Zmena prílohy č. 2 vyzvania - Spôsob preukazovania splnenia podmienok poskytnutia príspevku a 
špecifikácia povinných príloh žiadosti o NFP. 

Zdôvodnenie zmeny:  

K bodu 1 a 2  

Na základe vyjadrenia Centrálneho koordinačného orgánu ohľadne financovania projektov technickej pomoci 
Operačného programu Kvalita životného prostredia (zaslané  listom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre 
investície a informatizáciu zo dňa 21.7.2016, číslo: 001053/2016/SCKO) a nadväzne vydaním Príručky k 
oprávnenosti výdavkov projekty technickej pomoci Operačného programu Kvalita životného prostredia, verzia 2.3 
došlo k takým zmenám, ktorými bola do príručky premietnutá úprava špecifikácie pomerov jednotlivých zdrojov 
financovania (Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet) v rámci projektov technickej pomoci.   

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

Týmto usmernením sa mení: 

- Vyzvanie, 
- príloha č. 2 vyzvania - Spôsob preukazovania splnenia podmienok poskytnutia príspevku a špecifikácia 

povinných príloh žiadosti o NFP, 

Týmto usmernením sa na vyzvanie vzťahuje: 

- Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci Operačného programu Kvalita 
životného prostredia, verzia 2.3. 

Uvedené dokumenty sú zverejnené v úplnom znení, ako aj vo forme so sledovaním vykonaných zmien, na 
webovom sídle RO pre OP KŽP www.op-kzp.sk. 

 
ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 15. 8. 2016. 

Zmeny vykonané týmto usmernením sú výlučne zmenou formálnej náležitosti vyzvania. Zmena vyzvania nemá 
žiadny vplyv na potrebu úpravy žiadostí o NFP predložených v rámci vyzvania. 

http://www.op-kzp.sk/

