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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 4 k vyzvaniu na predloženie projektov technickej pomoci pre žiadateľa Slovenská inovačná 
a energetická agentúra s kódom OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP1 (ďalej len „usmernenie“) je zapracovanie 
zmien vyplývajúcich z metodického výkladu CKO č. 4 k elektronickému predkladaniu žiadostí o NFP a k spôsobu 
overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku, odporúčania CKO vo veci oprávnenosti aktivít súvisiacich 
s prípravou nového programového obdobia po roku 2020. Rovnako je cieľom optimalizácia vyzvania tak, aby bolo 
možné zabezpečiť efektívnejšiu prípravu projektov technickej pomoci. 
 
RO pre OP KŽP v súlade s ustanovením § 28 ods. 4 v spojení s § 17 ods. 6, 7 a 8 zákona o príspevku z EŠIF mení 
vyzvanie spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. 
 

 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Zmena vyzvania  
 
V časti Financovanie projektu technickej pomoci bola doplnená informácia o pomere financovania kategórií 
regiónov medzi menej rozvinutými regiónmi (LDR) a rozvinutejšími regiónmi (MDR) z dôvodu efektívnejšej prípravy 
projektov TP zo strany žiadateľov. 
 
V časti Časový harmonogram konania o žiadosti bola doplnená informácia, že RO pre OP KŽP si vyhradzuje 
právo na predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o ŽoNFP v prípade nemožnosti ukončiť konanie o ŽoNFP podľa 
predchádzajúcej vety a udelenia výnimky poskytovateľovi z maximálnej dĺžky na schvaľovací proces v súlade s 
kapitolou 1.2, ods. 3, písm. d) Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové 
obdobie 2014 - 2020. 
 
Do častí Miesto a spôsob podania žiadosti, Podmienky poskytnutia príspevku - Ďalšie podmienky 
poskytnutia príspevku a Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie k vyzvaniu boli 
zapracované ustanovenia týkajúce sa elektronickej komunikácie pre predkladaní žiadosti o NFP z dôvodu vydania 
Metodického výkladu CKO č. 4 k elektronickému predkladaniu žiadostí o NFP a k spôsobu overovania vybraných 
podmienok poskytnutia príspevku. V časti Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie 
k vyzvaniu bola upravená informácia, že Riadiaci orgán zverejní na svojom webovom sídle www.op-kzp.sk 
informáciu o schválených projektoch pomocou odkazu na webové sídlo www.itms2014.sk, časť Projekty. 
 
V časti Podmienky poskytnutia príspevku - Oprávnenosť aktivít realizácie projektu bol doplnený podrobnejší 
opis oprávnenosti aktivít projektu z dôvodu efektívnejšej prípravy projektov TP. Zároveň bolo doplnené, že medzi 
oprávnené aktivity patria aj aktivity súvisiace s prípravou nového programového obdobia po roku 2020 a taktiež 
boli vykonané formálne zmeny, týkajúce sa opráv chýb a doplnenia internetových portálov príslušných orgánov 
z dôvodu lepšej prehľadnosti vyzvania a jeho príloh. 
 
2. Zmena prílohy č. 1 vyzvania – Formulár žiadosti o NFP 
 
Boli vykonané zmeny súvisiace so zosúladením vzoru formuláru žiadosti o NFP a aktualizáciou údajov vypĺňaných 
žiadateľom v rámci ITMS2014+. 
 
 
3. Zmena prílohy č. 2 vyzvania – Spôsob preukázania splnenia podmienok poskytnutia príspevku a 

špecifikácia povinných príloh žiadosti o NFP 
 
V rámci predmetného dokumentu boli zapracované ustanovenia týkajúce sa elektronického predkladania formuláru 
ŽoNFP a jeho príloh a boli vykonané ďalšie úpravy súvisiace so zmenami v rámci vyzvania, ako aj formálne úpravy 
textu. 
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4. Zmena prílohy č. 3 Zoznam merateľných ukazovateľov, vrátane ukazovateľov relevantných k HP 
 
Z dôvodu zabezpečenia efektívnejšieho merania výsledkov oprávnených aktivít projektu boli doplnené nové 
ukazovatele pre jednotlivé typy aktivít. 
 
5. Zmena prílohy č. 5 Limity pre vybrané typy oprávnených výdavkov 
 
Na základe vykonanej analýzy dochádza k zmene limitov týkajúcich sa osobných výdavkov na brigádnikov. 
 
Zároveň dochádza v súlade s aktuálne platnou verziou MP ÚV SR č. 22 k administratívnym kapacitám európskych 
štrukturálnych a investičných fondov subjektov zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF v 
programovom období 2014 – 2020k doplneniu úprave limitu týkajúceho sa výdavkov súvisiacich s financovaním 
mzdových výdavkov zamestnancov zabezpečujúcich podporné činnosti žiadateľa. 
 
6. Zmena prílohy č. 3 Žiadosti o NFP – Rozpočet projektu  
 
Hárok Prehľad AK a technickej podpory bol nahradený hárkom Zoznam pracovných pozícií, z dôvodu 
zjednodušenia prípravy a implementácie projektov TP. 
 
7. Zmena aplikovateľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci 

Operačného programu Kvalita životného prostredia 
 
Vydaním Príručky k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci Operačného programu, verzia 2.4 zo 
dňa 20.6.2017 dochádza k zmene, ktorou je doplnenie a úprava podmienok a pravidiel oprávnenosti výdavkov 
z dôvodu potreby podrobnejšej definície  oprávnenosti výdavkov. Zároveň sa dopĺňa prevodníková tabuľka medzi 
skupinami oprávnených výdavkov a podpoložkami EKRK z dôvodu potreby vytvorenia metodického podkladu pre 
zaraďovania podpoložiek EKRK do skupín oprávnených výdavkov ako súčasť príručky a s tým súvisiace 
odstránenie Prílohy č. 1 predmetnej príručky.  
 
 
DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 
 
Týmto usmernením sa mení: 
-  Vyzvanie, 
-   príloha č. 1 vyzvania – Formulár žiadosti o NFP 
-   príloha č. 2 vyzvania - Spôsob preukazovania splnenia podmienok poskytnutia príspevku a špecifikácia 

povinných príloh žiadosti o NFP 
- príloha č. 3 Zoznam merateľných ukazovateľov, vrátane ukazovateľov relevantných k HP 
- príloha č. 5 Limity pre vybrané typy oprávnených výdavkov 
- príloha č. 3 Žiadosti o NFP – Rozpočet projektu 
 
 
ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 
Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 22. 06. 2017. 
Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto usmernenia. 

 


