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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 6 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 vyzvania spolu s 
relevantnými prílohami z dôvodu zapracovania zistení a odporúčaní certifikačného orgánu z certifikačného 
overovania vykonaného v dňoch 15. – 17. 08. 2017 u prijímateľa Ministerstvo životného prostredia, ktoré sa 
týkalo OP Kvalita životného prostredia, číslo ITMS projektu 310051K663.  

 
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 Podmienky poskytnutia príspevku/podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené bol doplnený text 
v súvislosti s potrebou overovania hodinovej sadzby uvedenej v uzatváraných dohodách o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru v súvislosti s odpočtovaním zistení a odporúčaní z certifikačného 
overovania.  
 
2. 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 bol pri podmienke, že výdavky 
projektu sú oprávnené odstránený text „verzia 2.4“ vzťahujúci sa k príručke a nahradený všeobecným znením. 
 
3. Zmena prílohy č. 5 vyzvania -  Limity pre vybrané typy oprávnených výdavkov 
 
V časti Finančný/percentuálny limit boli odstránené odborné činnosti, nakoľko ich výška sa bude v súvislosti 
s odpočtovaním zistení a odporúčaní z certifikačného overovania stanovovať prieskumom trhu.  
 
 
 
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, 
- príloha č. 5 vyzvania - Limity pre vybrané typy oprávnených výdavkov. 
 
 
ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 
Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 09. 11. 2018. 
Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené pred aj po zverejnení tohto 
usmernenia, nakoľko sa v ňom jedná o zapracovanie zistení a odporúčaní z certifikačného overovania. 

 


