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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 5 k vyzvaniu na predloženie projektov technickej pomoci pre žiadateľa Ministerstvo 
vnútra SR s kódom OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP2 (ďalej len „usmernenie“) je aktualizácia formulára ŽoNFP 
v súlade s novým vzorom CKO č. 15, aktualizácia zoznamu merateľných ukazovateľov v súlade s aktuálne 
platným Metodickým pokynom č. 17 k číselníku merateľných ukazovateľov, úprava zrejmých nesprávností 
v dokumentácii vyzvania a realizácia formálnych a upresňujúcich úprav dokumentácie vyzvania v nadväznosti na 
precizovanie vyzvania. 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 upravená informácia o možnosti predĺženia lehoty na 
vydanie rozhodnutia o ŽoNFP v prípade nemožnosti ukončiť konanie o ŽoNFP.  
 
Do častí Miesto a spôsob podania žiadosti a Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie 
informácie k vyzvaniu boli upravené a doplnené ustanovenia týkajúce sa elektronickej komunikácie pre 
predkladaní žiadosti o NFP  
 
V časti Podmienky poskytnutia príspevku bolo zosúladené znenie podmienok poskytnutia príspevku 
s aktuálne platným Systémom riadenia EŠIF, verzia 6. 
 
2. Zmena prílohy č. 1 vyzvania – Formulár žiadosti o NFP 

Aktualizácia Formulára ŽoNFP v súlade s aktuálnym vzorom CKO č. 15 Žiadosť o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku.  

 
3. Zmena prílohy č. 2 vyzvania – Spôsob preukázania splnenia podmienok poskytnutia príspevku a 

špecifikácia povinných príloh žiadosti o NFP 
 
V časti Spôsob preukázania splnenia podmienok poskytnutia príspevku bolo zosúladené znenie podmienok 
poskytnutia príspevku s aktuálne platným Systémom riadenia EŠIF, verzia 6. Zároveň bola do podmienky 
poskytnutia príspevku doplnená ako forma preukázania splnenia podmienky poskytnutia príspevku aj príloha č. 3 
ŽoNFP – Rozpočet projektu. 
 
V časti Špecifikácia povinných príloh žiadosti bol v rámci prílohy č. 1 ŽoNFP – Plnomocenstvo 
došpecifikovaný referenčný termín pre preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku. Zároveň bola 
v rámci prílohy č. 3 ŽoNFP – Rozpočet projektu doplnená forma predloženia. 
 
4. Zmena prílohy č. 3 vyzvania - Zoznam merateľných ukazovateľov, vrátane ukazovateľov 

relevantných k HP 
Úprava definície merateľných ukazovateľov P0594 Počet zrealizovaných pracovných ciest P0877 Počet 
mediálnych kampaní v súlade s aktuálne platným Metodickým pokynom č. 17 k číselníku merateľných 
ukazovateľov. 
5. Zmena prílohy č. 5 vyzvania -  Limity pre vybrané typy oprávnených výdavkov 
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Došpecifikovanie definície „administratívnych a podporných činností“ a „odborných činností“ a zároveň úprava 
názvu výdavku z množného čísla na jednotné číslo v nadväznosti na zjednoznačnenie interpretácie. 
 
6. Zmena prílohy č. 2 Žiadosti o NFP – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa 
Úprava znenia prílohy v nadväznosti na zosúladenie znenia podmienky poskytnutia príspevku „Podmienka, že 
žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená 
zastupovať žiadateľa v konaní  o žiadosti o NFP  neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný 
čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za 
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri 
verejnom obstarávaní a verejnej dražbe“  
 
7. Zmena prílohy č. 3 Žiadosti o NFP – Rozpočet projektu  
 
V Hárkoch „Rozpočet projektu“ a „Podrobný rozpočet projektu“  bol odstránený stĺpec „Neoprávnený výdavok“ a 
„NFP“ kvôli nadbytočnosti. Zároveň bol upravený hárok Zoznam pracovných pozícií, z dôvodu zjednodušenia 
prípravy a implementácie projektov TP. 
 
 
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 vyzvania - Zoznam merateľných ukazovateľov, vrátane ukazovateľov relevantných k HP 

- príloha č. 5 vyzvania - Limity pre vybrané typy oprávnených výdavkov 
- príloha č. 2 Žiadosti o NFP – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa 
- 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 18. 04. 2018. 
Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto usmernenia. 

 


