Slovenská inovačná a energetická agentúra
ako sprostredkovateľský orgán pre
Operačný program Kvalita životného prostredia
v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho
orgánu pre
Operačný program Kvalita životného prostredia
vydáva

USMERNENIE č. 1
k
19. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok
Zameranie

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Kód výzvy

OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Prioritná os

4

Špecifický cieľ

4.3.1

Dátum vydania usmernenia č. 1: 23. 3. 2017
Dátum účinnosti usmernenia č. 1: 23. 3. 2017

CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD
Cieľom Usmernenia č. 1 k 19. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom
OPKZP-PO4-SC431-2017-19 (ďalej len „usmernenie“) je zmena formálnych náležitostí 19. výzvy na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 (ďalej len „výzva“) vo vzťahu k:
1.
2.
3.
4.
5.

precizácii textu v rámci podmienky poskytnutia príspevku, že aktivity projektu sú oprávnené;
úprave prílohy č. 1 Formulár ŽoNFP
úprave záväzného formulára, prílohy č. 14 Technické a enviromentálne ukazovatele;
ďalším formálnym a upresňujúcim úpravám v nadväznosti na vyššie uvedené úpravy;
odstráneniu zrejmých nesprávností v textoch.

Týmto usmernením Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program kvalita životného prostredia (ďalej len „SO
pre OP KŽP“) v súlade s § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým
nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU
Týmto usmernením sa mení:
1. výzva,
2. príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP
3. príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa, vrátane príloh:
- príloha č. 1 Príručka pre žiadateľa v rozsahu:
a) príloha č. 14 ŽoNFP – Technické a enviromentálne ukazovatele

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN
1. Zmena výzvy
precizácia textu v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 10 Podmienka oprávnenosti aktivít
projektu z dôvodu jednoznačného spresnenia popisu kategórie budov, ktoré nie sú oprávnené
v rámci výzvy,
oprava časti 5 Prílohy, bod 1, kde sa vypúšťa text „vrátane záväzných formulárov“, z dôvodu, že
záväzné formuláre nie sú prílohou Formulára ŽoNFP, ale Príručky pre žiadateľa,
2. Zmena Prílohy č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP
-

-

v tabuľke 5 Identifikácia projektu sa dopĺňajú nové polia na vyplnenie kódu SK NACE projektu
spolu s inštrukciou k vyplneniu tohto poľa.
v časti 7. Popis projektu nie je možné po vložení obrázkov alebo tabuliek do tejto časti tieto
údaje vygenerovať vo formáte .pdf alebo v tlačenej verzii. Z uvedeného dôvodu boli tabuľky
„Počet jednotlivých členov riadiaceho tímu“ a „Prehľad predchádzajúcej pomoci“ z tejto časti
odstránené a nahradené textovou verziou poskytnutia požadovaných informácií.

3. Zmena Prílohy č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa
- precizácia textu v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 10 Podmienka oprávnenosti aktivít
projektu z dôvodu jednoznačného spresnenia popisu kategórie budov, ktoré nie sú oprávnené
v rámci výzvy,

-

-

v súvislosti s podmienkou poskytnutia príspevku č. 10 Podmienka oprávnenosti aktivít projektu
sa upravuje nesprávny odkaz na poznámku pod čiarou pri Prílohe č. 15 ŽoNFP – Energetický
audit vypracovaný v súlade s platnou legislatívou,
upravuje sa text v rámci podmienky č. 22 Podmienka oprávnenosti z hľadiska preukázania
súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000,

kde je nesprávne uvedený odkaz na prílohu. V texte je uvedený nesprávny odkaz na
prílohu č. 16, pričom správne mal byť v texte uvedený odkaz na prílohu č. 17.
4. Zmena vzoru prílohy č. 14 ŽoNFP – Technické a enviromentálne ukazovatele

-

vypúšťajú sa riadky s údajmi „ročná produkcia plynných org. zlúčenín“ a „ročná
produkcia PM 2,5*“ z dôvodu, že uvedené enviromentálne ukazovatele nie sú uvedené
v Prílohe č. 2 Príručky pre žiadateľa Iné údaje. Dochádza k zosúladeniu uvedených
dokumentov,

-

oprava odkazu na dokument, v súlade s ktorým sa vypĺňajú Environmentálne
hodnotenie verejnej budovy.

Vyššie uvedené dokumenty sú zverejnené formou sledovania vykonaných zmien na príslušných
miestach webového sídla pre OP KŽP.
ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 23. 3. 2017.
Zmeny vykonané týmto usmernením sú výlučne zmenou formálnej náležitosti výzvy. Zmena výzvy nemá žiadny
vplyv na potrebu úpravy žiadostí o NFP predložených v rámci výzvy.

